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WAT?WAT?  



1. Vogels op reis 

Veel dieren reizen of  trekken. Een moeilijk woord daarvoor 
is migratie. Zalmen, walvissen, sommige vlindersoorten en 
zebra’s zijn allemaal dieren die trekken. 
Veel vogels  in Nederland gaan aan het eind van de zomer 
op reis. Ze trekken naar het zuiden van Europa.  
Soms gaan ze nog verder naar het werelddeel Afrika.  
In het voorjaar maken ze dezelfde reis weer terug om hier 
te broeden. 
In dit boek lees je meer over deze vogeltrek.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen. 
 Waarom trekken vogels weg aan het eind van de zomer? 
 Gaan alle vogels op reis? 
 Wat is een zomervogel? 
 Wat is een wintergast? 
 Wat is een standvogel? 
 Wat is een deeltrekker? 
 Hoe vinden vogels de weg naar het zuiden? 
 Waarom vliegen sommige vogels in groepen? 
 Hoe besparen vogels energie op hun reis? 
 Wat is de rui? 

IK BEN DE CONTROLE OVER IK BEN DE CONTROLE OVER 
DE DRONE KWIJT.DE DRONE KWIJT.  
HET LIJKT ALSOF HIJ NAAR HET LIJKT ALSOF HIJ NAAR 

HET ZUIDEN REIST.HET ZUIDEN REIST.  
 



Weg uit Nederland 
Sommige soorten vogels trekken weg uit 
Nederland. Dat gebeurt aan het eind van 
de zomer.  
Deze trekvogels trekken naar een warmere 
streek. In die streek vinden ze het voedsel 
dat ze eten. Dat voedsel bestaat vooral uit 
insecten, larven en spinnen. Die insecten 
vinden ze niet meer in Nederland. Door de 
kou gaan veel insecten dood en weer 
andere insecten gaan in een winterslaap 
op een veilig plekje. 
 
Terug in het voorjaar 
Als het in Nederland weer voorjaar 
wordt, komen de trekvogels weer terug 
om hier te broeden. 
Door het warmere weer vinden ze nu ook 
weer volop insecten voor hun jongen.  
Die jongen worden in een mum van tijd 
volwassen. Aan het eind van zomer zijn 

de jongen sterk genoeg om 
de lange reis in zuidelijke 
richting te maken. 
 

2. Vogeltrek 

 



Een zomervogel is een vogel die alleen in 
het zomerhalfjaar in zijn broedgebied is. 
Na de zomer trekt een zomervogel weg naar 
Zuid-Europa en Afrika. 
Echte zomervogels zijn: 
1. De boerenzwaluw 
2. De koekoek 
3. De fitis 
4. De wielewaal 
5. De boomvalk 
6. De zomertaling  
7. De grutto 
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4. Wintergasten 
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Wintergasten zijn vogels die juist in het winterhalfjaar naar 
ons land komen. 
Ze komen uit hun broedgebied uit het hoge noorden.  
Ze vliegen naar ons land.  
Daar zijn de winters minder streng. In het voorjaar vliegen 
ze terug naar het noorden om te broeden. 
Wintergasten zijn: 
1. De kleine zwaan 
2. De wilde zwaan 
3. De koperwiek 
4. De rotgans 
5. De kleine rietgans 
6. De ruigpootbuizerd 
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Er zijn ook vogels die zowel in de zomer als  in 
de winter in hun broedgebied blijven.  
Zulke vogels noem je standvogels of  blijvers. 
In de winter krijgen standvogels vaak te maken 
met voedselgebrek. 
Echte standvogels zijn: 
1. De ekster 
2. De huismus 
3.  De zwarte kraai 
4. De grote bonte specht 
5. De fazant 
6. De bosuil 
7. De merel 

 

5. Standvogels 
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Er zijn ook vogelsoorten waarbij een deel van de 
vogels uit het broedgebied wegtrekt. 
Het zijn vooral vrouwtjes en onvolwassen vogels 
die wegtrekken. De mannetjes blijven meestal in 
de winter. 
Deeltrekkers zijn: 
1. De havik 
2. De sperwer 
3. De blauwe reiger 
4. De grauwe gans 
5. De vink 
6. De spreeuw 
 

6. Deeltrekkers 
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De route 
Trekvogels vertrekken meestal, als het 
weer nog goed is. Het vertrek heeft te 
maken met hoe lang het nog licht is.  
De dagen worden in het najaar korter. 
Het instinct van de vogel vertelt dat er 
nu veel gegeten moet worden. Zo heeft 
de vogel meer energie en kracht om de 
reis te kunnen maken. 
De vogels trekken in het najaar wel 
allemaal vanuit het noorden of  
noordoosten richting het zuiden. 
Trekvogels houden er niet van om lange 
stukken over zee te vliegen. Op zee is er 
weinig plaats om uit te rusten.  
Trekvogels kiezen daarom plekken uit 
waar ze maar korte stukken over zee 
hoeven te vliegen.  
Dat kun je ook heel goed op het kaartje 
met vliegroutes hiernaast zien. 
Je kunt ook zien welke gevaren de 

trekvogels op hun 
vliegroute tegenkomen. 

7. Op reis 

 



Alleen of  in groepen 
Sommige soorten vogels gaan alleen op reis. 
Dat zijn meestal de kleinere vogelsoorten. 
Grote vogels, zoals zwanen, ganzen en 
kraanvogels, vliegen vaak in grote groepen.  
In groepen vliegen is veel minder vermoeiend. 
De vogels vliegen in de vorm van de letter V (1).  
De vogel op de kop van de V vliegt vol in de 
wind. Alle ander vogels zitten uit de wind en het 
vliegen kost minder moeite. Na een tijdje neemt 
een andere vogel de kop over in de V. Zo komt 
elke vogel een keer aan de beurt om vol in de 
wind te vliegen. 
Zuinig vliegen 
Zo’n lange reis is vermoeiend. Vogels doen 
hun best om energie te besparen.  
Kleine vogels vliegen vaak in golven (2).  
Naar het dal maken ze vaart met hun vleugels 
daarna houden ze hun vleugels even stil (A).  
Zo sparen ze hun kracht op de lange reis. 
Ooievaars drijven mee op de warme lucht net 

als een luchtballon (3).  
Zo hoeven ze hun vleugels niet te 
gebruiken. Zeevogels zeilen mee 

op de zeewind (4). 
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Dag of  nacht 
Sommige soorten vogels trekken alleen 
overdag. Bijvoorbeeld de ooievaar en de 
buizerd. Ze zweven vooral op de warme lucht 
en daarvoor moet de zon natuurlijk schijnen. 
Kleine vogels die insecten eten, zoals 
roodborstjes en vinken, trekken het liefst in 
de nacht. Overdag zoeken ze naar insecten 
en slapen ze.  
Eenden, zwanen en ganzen trekken zowel 
overdag als in de nacht. 
 
Korte of  lange afstand 
Er zijn vogels die binnen Europa blijven.  
Ze vliegen dus een korte afstand of  zijn stand-
vogel Meestal zijn het vogels die alles eten 
(insecten, delen van planten of  vlees). Dat zijn 
bijvoorbeeld kraaien, mezen en vinken. 
Andere vogels verlaten Europa. Ze vliegen 
een lange afstand. Ze komen terecht in  het 
noorden of  midden van Afrika. Ze eten vooral 

insecten. Een zwaluw (1) is een 
voorbeeld van zo’n vogel. 
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Waarom op reis? 
Waarom blijft een vogel niet gewoon voorgoed 
in zo’n warme streek wonen?  
Dan hoeft de vogel ook niet steeds heen en 
weer te vliegen. 
Geleerden denken dat de vogeltrek er niet al-
tijd geweest is. Ze denken dat vogels pas zijn 
gaan reizen na de ijstijd.  
 
De ijstijd 
Miljoenen jaren geleden lag een groot deel van 
ons land het hele jaar door onder een dikke 
laag ijs (1).  
Je begrijpt dat er in die tijd geen vogels waren. 
Voedsel vinden was te moeilijk. 
Veel later gaat die dikke ijslaag smelten.  
Het klimaat verandert. Zomer en winter 
ontstaan. De ijslaag verdwijnt beetje bij beetje. 
Zo komen er steeds nieuwe gebieden bij voor 
vogels om voedsel te zoeken.  
En waar meer voedsel, is worden ook steeds 

meer jonge vogels geboren (2). 
Hoe meer ijs er smolt, hoe verder 
een vogel naar het noorden kon 

trekken. 

8. Het ontstaan van de trek 
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Hoe vinden vogels precies de goede richting? 
Mensen gebruiken kaarten en een kompas om hun 
weg te vinden.  
Hoe gaat dat bij een trekvogel? 
De zon (1) 
Trekvogels die overdag trekken gebruiken vooral 
de stand van de zon.  De zon komt op in het oosten 
en gaat onder in het westen. 
Vogels vliegen in zuidelijke richting en houden de 
zon in de gaten.  
Magnetisme (2) 
Ook hebben vogels een ingebouwde magneet.  
Die magneet helpt ze de weg te vinden.  
De aarde is eigenlijk ook een grote magneet.  
De kracht van een magneet bestaat uit een soort 
lijnen die van noord naar zuid lopen.  
Met zijn eigen magneet voelt een vogels deze lijnen 
van de aardmagneet. 
Sterren (3) 
Vogels die in de nacht reizen, gebruiken de stand 
van de sterren. Ook zij gebruiken hun ingebouwde 

magneet om het zuiden te vinden.  
Geur 
Op kortere afstand gebruiken vogels 

ook geur om hun weg te 
vinden. 

9. De goede richting 
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De rui 
Vogels broeden in het voorjaar.  
Als de eieren uitkomen, moet er hard gewerkt 
worden. De ouders vliegen af  en aan om hun 
jongen te voeren. Door dat heen en weer 
gevlieg slijten de veren van de vogels hard. 
Voor een lange reis hebben vogels later een 
goed verenpak nodig. Daarom krijgen ze een 
nieuwe jas. De oude veren vallen uit.  
Je noemt dat de rui.  
 
 
 
Nieuwe veren 

Nieuwe veren verschijnen. Soms vallen belang-
rijke veren ineens uit. De vogel kan even niet 
vliegen. Dat gebeurt bij ganzen. Gelukkig 
kunnen die ook zwemmend hun voedsel 
vinden. 
Bij de meeste soorten worden de veren beetje 
bij beetje vervangen. Zij kunnen gewoon blijven 

vliegen. Na de rui heeft een vogel 
een nieuwe jas. Met zo’n nieuw 
verenpak kan de vogel zijn lange en 

gevaarl i jke  re is 
beginnen. 

10. Een nieuwe jas 

 

 

 



11. Filmpje 

Het Klokhuis Vogeltrek 

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

klokhuis-vogeltrek/#q=vogeltrek  

WAAROM VLIEGT HIJ NIET IN EEN V?WAAROM VLIEGT HIJ NIET IN EEN V?  

HIJ KAN NIET SPELLEN.HIJ KAN NIET SPELLEN.  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vogeltrek/#q=vogeltrek
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vogeltrek/#q=vogeltrek






Bronnen 

http://www.natuurkalender.nl/achtergrondinformatie/

achtergrond_vogeltrek.asp  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeltrek  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bird_migration  

http://www.natuurkalender.nl/achtergrondinformatie/achtergrond_vogeltrek.asp
http://www.natuurkalender.nl/achtergrondinformatie/achtergrond_vogeltrek.asp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeltrek
http://en.wikipedia.org/wiki/Bird_migration
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