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Holen en nesten 

Het leven in de natuur zit vol gevaren. 
Geen wonder dat veel dieren een veilige woonplek maken, 
vooral als ze jongen hebben. 
Zo’n woonplek vind je op allerlei plekken: onder de grond, 
hoog in een boom of  in het schuim. 
Dit boek gaat over holen en nesten. 
Je leest meer over dieren met een bijzonder hol of  nest. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe ziet een bijennest eruit? 
 Waarom maken sommige dieren een nest van schuim? 
 Welk nest van een vogel wordt gebruikt voor soep? 
 Welke spinnen leven in een hol? 
 Welke mieren weven een nest tussen de bladeren? 
 Welke vogel maakt een nest van spinrag? 
 Welke vogel maakt helemaal geen nest? 
 



1. Volken en hun nesten 

Een zoet nest 
Bijen leven in volken. In de zomer kan zo’n volk 
wel uit 50.000 bijen bestaan.  
Een werkbij leeft dan ongeveer zes weken.  
Bijen bouwen bijzondere nesten.  
Ze zoeken bomen of  een holle ruimte om hun 
nest te bouwen. Het nest is gemaakt van was. 
Bijen maken de was met een wasklier in hun lijf.  
Die klier kan honing veranderen in was.  
Het nest bestaat uit kleine 6-kantige “doosjes”. 
De doosjes worden cellen (A) genoemd. 
Cellen zitten in een raat (B).  
De raat is gemaakt van was.  
Er zijn twee soorten cellen: 
1.Cellen met eitjes. Alleen de koningin legt de 
eitjes. Uit die eitjes worden larven (C) geboren.  
Die larven veranderen langzaam in bijen.  
2.Cellen met voedsel. In deze cellen zit het 
stuifmeel en de nectar. Deze cellen zijn de 
voorraadkasten van de bijen.  
De bij sluit elke  cel af  met een dekseltje van 
was. 
Een volk wordt soms te groot.  
Dan verlaat een deel van het volk het nest. 
Dat wordt een nieuw volk met een eigen 
koningin. 

 

de werkster de dar 
de koningin 

De dar (mannetje) bevrucht 
de koningin. 
De koningin legt de eitjes. 
De werkster verzamelt 
nectar en stuifmeel.  
Het is het voedsel voor het 
volk. De werkster maakt 
ook de raten van was. 
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Een krioelende kolonie 
Mieren leven ook in grote groepen bij elkaar.   
Je noemt zo’n groep een kolonie.  
De kolonie bestaat ook uit een koningin, 
mannetjes en werksters en een koningin.  
Niet elke mierensoort bouwt het nest op dezelfde 
manier. 
1. Wevermieren 
Kolonies wevermieren leven in bomen.  
De werksters vouwen bladeren aan een tak 
samen. Ze werken goed samen, want dan alleen 
lukt het. Andere werksters halen jonge witte 
larven uit een ander nest. Die larven maken een 
plakkerige draad waarmee ze zich net als rupsen 
inpakken. 
Nu wordt alleen die draad gebruikt om de 
bladeren van het nest aan elkaar te weven. 
2. Rode bosmieren 
Deze soort vind je vooral in dennenbossen. 
Daar maakt de kolonie een koepelnest. 
Voor een groot deel zit het nest onder de grond. 
Boven de grond zit het onder een berg takjes, 
aarde en restjes hout.  
Het nest is een wirwar  van gangen en kamers. 
Kamers voor eitjes en larven, maar ook voor 
voedsel. De rode bosmier verdedigt zijn nest 
goed. Deze mier bijt en spuit in het wondje een 
gemeen bijtend zuur. Zo blijf  je uit de buurt van 
het koepelnest. 



2. Veilig onder de grond 
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Het konijnenhol 
Een konijn moet een veilige plek hebben 
om te wonen. 
Konijnen hebben veel vijanden.  
Vijanden zijn er in de lucht, zoals de valk 
(A), maar ook op de grond.  
Het zijn de vos  (B)   en de hermelijn (C) die 
allebei op konijnen jagen. 
Konijnen leven in groepen in de buurt van 
hun hol. Vaak is het hol in een soort heuvel 
gebouwd. Bij elk gevaar waarschuwen de 
konijnen elkaar.   
Met hun achterpoten roffelen ze op de 
grond. Dat is het teken om het hol in te 
vluchten. Ze hoeven niet te dringen om 
naar binnen te vluchten, want er zijn ver-
schillende in– en uitgangen (1).  
Binnenin het hol vind je gangen (2) naar 
slaapkamers (3). Je vindt er ook een kamer 
voor de jonge konijnen (4).  
De jongen worden kaal en blind geboren. 
Ze hebben nog geen geur. Zo zijn ze beter 
beschermd tegen vijanden. 
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De das en zijn burcht 
De das is het grootste roofdier dat in Nederland 
leeft. Vroeger was het een bedreigde diersoort. 
Maar nu gaat het weer goed met de das.  
De das eet in het voorjaar en in de zomer vooral 
wormen, insectenlarven, kleine zoogdieren, 
slakken, kikkers,  vogels, egels en eieren. 
In de herfst eet het dier ook knollen, vruchten, 
graan en gras. 
Dassen wonen in een bijzondere woonplaats. 
Het is een ondergronds hol. Het wordt een 
burcht  genoemd. Een burcht bestaat uit gangen 
en kamers. Dassen slapen overdag in de burcht. 
In de nacht gaan ze op pad.  
In een burcht wonen meerdere families. 
Jonge dassen worden het meest in de maanden 
januari en februari geboren.  
De vrouwtjesdas, de zeug, werpt 1 tot 6 jongen 
per keer. De jongen zijn blind en roze.  
Ze hebben een dunne, lichtgrijze vacht. 
Na 5 weken gaan de ogen open.  
De jongen drinken op zijn minst 3 maanden lang 
melk bij de moeder.  
Na ongeveer 8 weken verlaten de jonge dassen 
af  en toe de burcht. Meestal wonen de dassen 
hun hele leven in dezelfde burcht.   
Soms verhuizen de mannetjes of  beren naar 
een andere burcht in de buurt. 

Een kijkje in de burcht: 
1. In- en uitgangen 
2. Slaapkamer 
3. Voorraadkamer 
4. Grondhopen (grond uit de uitgegraven gangen) 
5. Toilet buiten de burcht 



3. Schuimnesten 

De schuimneskikker (1) 
De meeste kikkers leggen hun eitjes in water. 
Bij de schuimnestkikker maakt het vrouwtje 
het schuim met haar achterlijf.  
In dat schuim legt ze gelijk haar eitjes.  
Terwijl ze dat doet bevrucht het kleinere 
mannetje de eitjes in het schuim.  
In het schuim zijn de eitjes goed beschermd. 
De dwerggourami (2) 
Bij de dwerggourami (zeg: goe-ramie) bouwt 
het mannetje een schuimnest.  
Het vrouwtje legt de eitjes. Die worden door 
het mannetje in de bek opgevangen.  
Die spuit  ei voor ei in het schuim.  
Het mannetje verdedigt het schuimnest goed 
tegen vijanden 
Het schuimbeestje (3) 
Het schuimbeestje is een insect dat een 
schuimnest maakt. Dat nest wordt ook wel 
koekoeksspuug genoemd. 
Het schuimnest wordt gemaakt van planten-
sap. Het schuimbeestje zuigt het sap uit een 
plant. Door het schuim drogen de eitjes niet 
uit. Alleen grote regenbuien kunnen de 
schuimnesten wegspoelen. 

De voordelen van een schuim-
nest: 
 Roofdiertjes laten schuim-

nesten met rust. 
 De eitje drogen niet uit. 
 In het schuim zit veel zuurstof 

dat leven geeft. 
 Het schuim is het eerste voedsel 

voor de jongen als de eitje 
uitkomen. 
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4. Het rovershol 

Veel spinnen maken een web.  
Er zijn ook spinnen die een hol maken. 
De valdeurspin (1) 
Deze spin maakt een nest in de vorm van een tunnel 
in de grond. De tunnel wordt afgesloten met een 
klepje. Het klepje is gemaakt van spinrag.  
Aan het spingrag plakt aarde. Zo is de ingang van de 
tunnel niet meer te zien. Rond de deur spint de spin 
een paar struikeldraden. De prooi raakt de 
struikeldraden aan. De wachtende spin voelt met zijn 
poten de draden trillen. Razendsnel opent de spin 
zijn deur en valt zijn prooi aan. Die verdwijnt even 
later met de spin achter de valdeur. 
De vogelspin (2) 
Er zijn veel soorten vogelspinnen. Het zijn allemaal 
jagers zonder web. Ze jagen op de grond.  
Sommige soorten spannen struikeldraden over de 
grond om hun prooi te vangen. 
Er zijn ook soorten die jagen vanuit een hol.  
Ze wachten geduldig op een prooi die langskomt. 
Dan slaan ze vliegensvlug toe vanuit het hol. 
De vogelspin bijt en spuit gelijk gif  in het dier.  
Het gif  verlamt de prooi. Het gif  zorgt ook dat de 
prooi beter te verteren is voor de vogelspin. 
De vogelspin heeft veel vijanden, zoals wasberen, 
vogels, stinkdieren en de spinnendoder (3).  
Een goed verborgen hol is voor de vogelspin daarom 
belangrijk.  
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5. Vogelnesten 

De zeezwaluw (1) 
De zeezwaluw of  salangaan bouwt een bijzonder 
nest in grotten langs de zee.  
Het is niet een gewoon vogelnest gemaakt van 
takjes en stro.  
Nee, dit nest is gemaakt van de spuug van de 
zeezwaluw. De vogel boetseert een half  bakje van 
zachte spuug tegen de rotswand.  
De spuug wordt langzaam hard.  
Het nest is nu klaar om gebruikt te worden.  
Het nest lijkt daar veilig zo hoog tegen de rots-
wand, maar dat is niet waar.  
Er is een kaper op de kust: de mens.  
Mensen halen de nestjes weg. De nestjes zijn veel 
geld waard. Ze worden gebruikt in een dure soep. 
De nestjes gaan in warm water.  
Daar worden ze zacht en lossen op.   
De soep heet vogelnestsoep. 
De kolibrie (2) 
Dit kleine en lichte vogeltje bouwt een nest van 
spinnendraden. De draden plakken.  
De kolibrie kan zo het nest gemakkelijk in een 
goede vorm maken. Het plakkende bakje blijft 
goed tussen de takken zitten 
Ook blijven er blaadjes aan het nest plakken. 
Zo valt het nest veel minder op. 
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De fuut (1) 
De fuut is een watervogel.  
Deze vogel bouwt een drijvend nest langs 
de waterkant. Het is gemaakt van water-
planten. Het nest lijkt op een eilandje. 
 
De merel (2) 
De vrouwtjesmerel bouwt een nest  van 
blaadjes, gras en hooi.  
Wat modder maakt het nest mooi stevig. 
 
De wevervogel (3) 
De wevervogel weeft een kunstig nest van 
gras of  hooi. Het hangt aan een boomtak. 
Sommige soorten wevervogels wonen in 
kolonies. In een boom kunnen dan wel 
honderden van deze nesten hangen.  
Bij de ene soort zit de opening onderin.  
Bij andere soorten zit de opening aan de 
voorkant. 
 
De specht (4) 
De specht moet hard werken om een nest 
te maken. In een boom hakt hij met zijn 
snavel een holle ruimte in de boomstam.  
In het bos hoor je het gehamer van deze 
timmerman goed. 
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De ooievaar (1) 
De ooievaar bouwt een nest op grote hoogte.  
Hoge palen, schoorstenen of  kerktorens zijn een 
prima plek. Het nest bestaat uit takken.  
Ooievaars vertrekken in de herfst naar warmere 
streken. In het voorjaar komen ze terug naar hun 
oude nest. 
De stern (2) 
Weer andere vogels maken juist weinig werk van 
hun nest. Dat geldt voor de stern.  
Deze zeevogel vliegt lange afstanden over zee. 
Het dier broedt langs kusten.  
Een ondiep kuiltje in het zand met wat steentjes en 
schelpen er rond is genoeg. Meer hoeft ook niet, 
want de eieren vallen bijna niet op. Sterns leven in 
grote kolonies dicht bij elkaar.  
Zo zijn de eieren een stuk veiliger tegen rovers. 
De koekoek (3) 
Je hebt natuurlijk altijd bijzondere vogels die geen 
nest maken. De koekoek is een vogel die zich er heel 
gemakkelijk vanaf  maakt.  
De koekoek legt  maar één ei. Dat ei wordt tussen de 
eieren gelegd in het nest van een veel kleinere 
vogelsoort. De  nieuwe pleegouders hebben niets 
door. Het koekoeksjong is groter dan de andere 
jongen. Hij werkt de jongen één voor één het nest 
uit. Zo is al het voedsel voor het koekoeksjong . 
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6. Filmpje 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-nest-
van-de-ooievaar-hoog-maar-niet-

droog/#q=nest  

De ooievaar 

De das 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/dassen-
spotten-een-nachtdier-met-zwart-

witte-vacht/#q=dassen  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-mieren/ 

Het Klokhuis: Mieren 

https://schooltv.nl/video/het-nest-van-de-ooievaar-hoog-maar-niet-droog/#q=nest
https://schooltv.nl/video/het-nest-van-de-ooievaar-hoog-maar-niet-droog/#q=nest
https://schooltv.nl/video/het-nest-van-de-ooievaar-hoog-maar-niet-droog/#q=nest
https://schooltv.nl/video/dassen-spotten-een-nachtdier-met-zwart-witte-vacht/#q=dassen
https://schooltv.nl/video/dassen-spotten-een-nachtdier-met-zwart-witte-vacht/#q=dassen
https://schooltv.nl/video/dassen-spotten-een-nachtdier-met-zwart-witte-vacht/#q=dassen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-mieren/
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-mieren/






Bronnen 

 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnen_%28dieren%29 

http://en.wikipedia.org/wiki/Weaver_ant 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_bosmier 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelnestje_%28voedsel%29 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_%28dier%29 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Honingbij 
http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_Foam-nest_Treefrog 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spittlebug 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_gourami 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trapdoor_spider 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tarantula 

http://en.wikipedia.org/wiki/Woodpecker 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuckoo 
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