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Het is koud buiten. 
Het vriest, 
Ook ligt er sneeuw. 
De wereld is wit. 
In de tuin zit een merel. 
Hij zit stil. 
Hij heeft het koud. 
Dat zie je aan zijn lijf. 
De veren van de merel staan bol. 

1. De merel 

Die bolle merel heeft veel lucht tussen zijn veren. 
Die lucht houdt de merel warm. 
De merel moet warm blijven. 
Daarom heeft hij veel eten nodig. 
Het is net een kachel. 
Die brandt alleen als je er iets in 
stopt. 
Bij de merel moet er eten in. 
Zo blijft hij warm. 



Het eten van de merel is zoek. 
Het ligt onder de laag sneeuw. 
Daar liggen zaadjes. 
In de grond zit een dikke worm. 
Die lust de merel heel graag. 
Was het maar zomer. 
Maar de grond is nu keihard. 
Dat komt door de vorst. 
Er is geen eten voor de merel. 
Zo blijft de merel niet warm. 
 
In de verte staat een huis. 
Merel hoopt dat daar iets te 
vinden is. 
Soms strooien mens wel eens 
voer. 
Dat ligt niet onder de sneeuw. 
Vlug erop af! 
 

2. Waar is mijn eten? 



Merel landt op het tuinhek. 
Hij rust uit. 
Uit de tuin komen geluiden. 
Vogels kwetteren. 
Het klinkt vrolijk. 
Merel ziet een klein huisje. 
Het staat op poten in de tuin. 
Op het dak ligt sneeuw. 
Rond en in het huisje is het druk. 
Merel ziet een lijster. 
Hij eet in het huisje 
Er zijn ook koolmeesjes. 
Ze hangen aan een netje. 
In het netje zitten zaden. 
Hier is volop voer. 
Even later vult merel zijn buik. 
Op de grond liggen appels. 
Eindelijk eten. 

3. De tuin 



Merel had geluk. 
Hij vond eten bij een huis. 
Mensen zorgden voor het voer. 
Jij kunt ook vogels in de winter 
helpen. 
 
Hoe? 
Dat lees je in dit boek. 
Je leest meer waarom vogels hulp 
nodig hebben. 
Je leest wat voor soort eten je 
kunt geven. 
Je leest over de voerplank. 
Over het vogelhuisje. 
Ook lees je over mensen die zieke 
vogels verzorgen. 
Ga jij ook vogels in de winter 
helpen? 

4. Vogels helpen 



Er zijn heel veel soorten vogels. 
Ze eten niet hetzelfde voer. 
Vlees 
Roofvogels eten andere dieren op. Ze 
eten muizen of  konijnen.  
Zij  blijven in de winter. 
Ze jagen. De uil is een roofvogel. 
Ze komen niet eten bij mensen in de 
tuin 
Insecten 
Er zijn ook soorten die insecten eten. 
Zij lusten graag vliegen, muggen en 
torren, De zwaluw eet insecten. 
Deze vogels blijven niet in de winter. 
Ze vliegen naar warme landen. 
Daar zijn volop vliegjes en muggen. 

5. Wat vogels eten 

Vruchten en zaden 
Andere vogels eten zaden en vruchten.  
De koolmees is zo’n vogel. 
Deze vogels blijven in de winter. 
Ze vinden hier en daar nog wat eten. 
Zij hebben vaak extra voer nodig. 
Vooral als het vriest en sneeuwt, 



Een vogel die eten krijgt, komt graag 
bij je op bezoek, 
De vogel krijgt een extra hapje. 
En jij kunt achter het raam goed de 
vogels bekijken. 
Wat kun je de vogels voeren? 
 Restjes brood. 
 Zaadjes  
 Fruit  
 Aardnootjes aan een draad. 
 Vetbollen met zaden erin. Dit mag 

alleen frituurvet zijn. In het filmpje 
achterin dit boek zie je hoe je 
vetbollen maakt. 

 Stukjes kaas. 
 Gekookte rijst of  

aardappel. 
 
 

6. Vogels in de tuin 



Een voerplek moet rustig en veilig 
zijn. 
Anders komen de vogels niet. 
Haal de sneeuw weg. 
Op die plek kun je voer neerleggen. 
Je kunt  ook zaad in een netje doen. 
Dat netje hang je op. 
Of je hangt een slinger met pinda’s 
op. 
 
Een mooie plek is een voertafel of  
een vogelhuisje. 
Er zijn huisjes en voertafels met een 
poot. 
En er zijn er die je op kunt hangen. 
Zet het niet in de buurt van een muur 
of  een afdak. 
Anders springt de kat er op. 
 
 
 

7. Een goede plek 



Welke vogels kunnen er in je tuin 
komen? En wat lusten ze graag? 

8. Vogels kijken 

 De zanglijster (1), de spreeuw (2) en de merel (3) 
eten graag: 
 Broodkruimels 
 Fruit en schillen 
 Klokhuizen 
 Bessen  
 Gekookte rijst en aardappelen (zonder zout) 
Voerplaats: 
Veeg de sneeuw weg op de grond. 
Zorg dat de plek veilig is. 
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 De mus (1) en de vink (2) eten graag: 
 Broodkruimels (bruin) en zonnepitten  
 Gekookte rijst en aardappelen (zonder zout) 
Voerplaats: 
Op de grpnd of op eem voertafel. 

 De koolmees (5) en de pimpelmees (6) eten graag: 
 Vetbollen  
 (Dop)pinda’s zonder zout 
 Zonnepitten  
Voerplaats: 
Een voertafel of een voerhuisje opgehangen 
in een boom. 

 

 Het winterkoninkje (3) en het roodborstje (4) eten graag: 
 Broodkruimels (bruin) en meelwormen 
 Ongekookte havermout 
Voerplaats: 
Een veilige plaats onder de struiken zonder sneeuw. 
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Watervogels komen niet in je tuin. 
Je vindt deze vogels in en rond het 
water. 
De eend (1), de gans (2), de zwaan 
(3), de reiger (4), de meerkoet (5), 
en het waterhoentje (6) zijn water-
vogels. 
Bij vorst kan een watervogel niet 
meer bij zijn eten. 
Door het ijs kan de vogel niet meer 
zwemmen. 
Daarom wordt het ijs kapot 
gemaakt. 
Zo’n open plek heet een wak. 
Daar vind je alle watervogels. 
Je kunt ze voeren met brood, 
gekookte aardappelen, graan en 
visresten. 

9. Watervogels 
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11. Filmpje  

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje

-boompje-beestje-vogels-in-de-

Huisje Boompje Beestje 

Vogels in de winter 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vogels-in-de-winter/#q=winter
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vogels-in-de-winter/#q=winter






In een dorp of  een stad is soms 
een vogelziekenhuis. 
Je noemt het de vogelopvang. 
Daar worden het hele jaar door 
zieke vogels verzorgd. 
De vogel kan weg als hij weer 
gezond is. 
In de winter vinden mensen vaak 
zieke en zwakke vogels. 
Ze brengen het dier naar de 
vogelopvang. 
De vogel blijft binnen. 
En krijgt goed te eten. 
De vogel wordt weer sterk. 
Nu mag de vogel eerst buiten 
wonen. 
Later mag hij weer de vrije natuur 
in. 

10. De opvang 



http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/vogels_voeren/

wanneer_voeren 

http://dier-en-natuur.infonu.nl/vogels/29724-vogels-de-winter-door-

helpen.html 

 

Bronnen en foto’s 



Colofon en voorwaarden 
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