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 1. Vogels in de tuin 
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Vogels vind je op alle plekken in de wereld. 
De pinguïn houdt van ijs en sneeuw (1). 
De meeuw leeft in de buurt van water (2). 
De ooievaar woont graag hoog in zijn nest (3). 
 
In een tuin komen weer andere vogels op bezoek. 
Je leest er meer over in dit boek. 
Je krijgt antwoord op vragen als? 
 Welke vogels houden van tuinen? 
 Hoe maak je een tuin waar vogels van houden? 
 



 2. Op zoek naar eten 

Ik kijk rond 
Een vogel kijkt eerst rond in je tuin. 
Hij let goed op. 
Is hier genoeg eten voor mij? 
Zijn er bessen? 
Zijn er insecten te vinden?  
Zijn er slakken? 
Is er een grasveld met wormen? 
Strooien mensen broodkruimels? 
Is er ook water? 
In een bakje of  in een vijver? 
 
Groen 
Eten moet er zijn in de tuin. 
Dat eten zit aan planten: de bessen. 
Insecten zitten op een bloem of  blad. 
Een slak zoekt een sappig blaadje. 
Een vogel zoekt een tuin met veel groen. 
Waar planten zijn, is eten. 
In een kale tuin is niets te vinden. 
 



Een vogel zoekt niet alleen eten. 
Is het in deze tuin veilig? 
Of  is er gevaar? 
 
Planten en struiken zorgen voor een 
veilig plekje. 
Een struik met stekels is ook een fijn 
plekje. 
Een dichte struik of  een hoge boom, 
dat is ook heel veilig. 
Een vogel maakt er een nest in. 
Een nestkastje aan de muur is ook 
goed. 
Daar kan een vogel veilig broeden. 
 
Oeps, loopt daar een kat? 
Daar houd een vogel niet van. 
Dat is niet veilig. 
 

 3. Is het hier veilig? 

Een fijne tuin? Ben je 
soms blind. 

Dit lijkt me wel een 

fijne tuin. 

 



Hoe krijg je meer vogels in je tuin? 

 4. Een echte vogeltuin 

1. Strooi broodkruimels. 
Vooral mussen zijn dol op broodkruimels. 
Klop het tafelkleed in de tuin uit. 

2. Geef vogelvoer. 
In de winter en in het voorjaar is dat een 
goed idee. Alle vogels die zaad lusten, 
komen op bezoek. 

3. Zet planten met bloemen in de tuin. 
Er zijn ook vogels die geen zaad eten. 
Zij lusten graag insecten.  
Bloemen trekken insecten aan. Zo krijg 
je andere soorten vogels in de tuin. 

4. Ruim niet teveel op in de tuin. 
Kleine diertjes zitten onder dood blad op 
de grond. Dat is ook het eten van vogels. 

5. Zorg voor water. 
Zet een ondiepe en brede schaal in de 
tuin. De vogels drinken van het water. 
Ook nemen ze een bad. 
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6. Hang een kastje voor de vogel op. 
Mezen broeden graag in zo’n kastje.  
Het wordt hun nest.  
Het is een veilige plek. 

7. Geef de kat een bel. 
Heb je een kat? Doe hem een belletje om. 
Zo horen vogels de poes aankomen. 

8. Plant een struik met doorns of  een heg. 
Kleine vogels vliegen erin. 
Ze zijn er veilig voor vijanden.  

9. Plak stickers op een groot raam. 
Vogels vliegen soms tegen een raam.  
Ze zien het glas niet. 
Plak er stickers op.  
Nu ziet de vogel het glas wel. 
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Welke vogels komen er graag in tuinen? 

 5. Soorten vogels 

 De huismus 
De huismus vind je bijna overal in de wereld. 
Dit vogeltje voelt zich overal thuis. 
Dus ook in je tuin. 
Het mannetje (1) en vrouwtje (2) zijn niet hetzelfde. 
Ze leven in groepjes en tjilpen met elkaar. 
Ze zijn dol op een bad in water of zand. 

Zaadjes 
Brood 
Insecten 

 Mezen 
De koolmees (3) draagt een zwart petje. 
Bij de pimpelmees (4) is het pet je blauw. 
Deze mezen wonen graag in bossen en tuinen. 
Een mees woont graag in een nestkastje. 
Daar kunnen ze veilig broeden. 
De jonge meesjes wonen er drie weken. 
Dan vliegen ze uit.  

Zaadjes 
Vetbol 
Insecten 
Bessen  
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 De merel 
Het mannetje (1) is zwart. Het vrouwtje (2) is bruin. 
Het mannetje zingt heel mooi.  
Zo lokt hij een vrouwtje. 
De merel rommelt graag tussen dode bladeren. 
Daar zitten veel kleine beestjes. 
Hij trekt graag een worm uit het grasveld. 
Het nest zit vaak in een struik of lage boom. 

 De lijster 
Ook de lijster is een echte zangvogel. 
De lijster zoekt een lage struik of boom. 
Daar maakt de vogel een nest. 
Lijsters eten graag slakken. 
Wel lastig dat harde huis van de slak. 
De lijster zoekt een steen. 
Hij slaat het huis op de steen kapot. 

Zaadjes 
Bessen  
Insecten 
Wormen 
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Zaadjes 
Bessen  
Insecten 
Slakken 



 

De roodborst en de winterkoning 
De roodborst (1) en de winterkoning (2) kun je vooral 
in de winter in de tuin zien. 
Het zijn allebei kleine vogels. 
Als het vriest en sneeuwt vinden ze weinig eten. 
Ze zoeken dan mensen op. 
In de tuin ligt vast voer. 

Insecten 
Spinnen 
Fruit  
Bessen  
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De boomklever en de boomkruiper 
De boomklever (1) en de boomkruiper (2) vinden 
hun eten in de stam van een boom. 
In de gaatjes en spleetjes van de stam zoeken ze 
naar insecten. 
Ze klimmen en kruipen handig langs de stam. 
Met hun nagels houden ze zich goed vast. 
In de winter zoeken ze vaak tuinen op. 
Smeer een stukje boomstam in met pindakaas met 
zaadjes. 
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Insecten 
Spinnen 
Zaadjes  
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Insecten  
Eieren  
Jonge vogels 
Noten 

 

De ekster 
De ekster is brutaal en nieuwsgierig. 
Deze vogel maakt veel herrie. 
Vaak leeft dit dier in kleine groepjes 
De ekster woont het liefst in een hoge boom. 
Hij komt in je tuin als er wat te eten is. 
De ekster eet bijna alles wat voor zijn snavel komt. 

De kraai 
De kraai eet net als de ekster ook bijna alles. 
Hij komt niet op een voertafel in de tuin. 
Hij eet wat hij op de grond vindt. 
Een kraai is een slimme vogel. 

Jonge dieren 
Dode dieren 
Zaden 
Insecten 

 De spreeuw 
De spreeuw zoekt naar larven van insecten op gazons, 
weilanden en akkers. 
In de avond vliegen spreeuwen in grote groepen. 
Ze zoeken een plekje voor de nacht. 
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De vink 
Het mannetje (1) en vrouwtje (2) zijn niet hetzelfde. 
Het vrouwtje lijkt een beetje op de mus. 
Vinken wonen in de buurt van bomen. 
Ze zoeken hun eten op de grond. 
Ze blijven altijd in de buurt van struiken. 
Daar voelen ze zich veilig. 
Vinken zijn echte zangvogels. 

 De stadsduif 
De stadsduif voelt zich thuis bij mensen. 
Hij is overal te vinden: in straten, op pleinen, maar 
ook in de tuin. 
Deze duif eet alles van brood tot patat. 
Afval op de straat eten ze ook. 
Ze zijn nieuwsgierig en brutaal. 
Ze eten uit je hand. 
Ze broeden op gebouwen en onder bruggen. 

Zaden  
Bessen 
Vruchten 
Insecten 



 6. Filmpje 

Klik hier 

http://www.schooltv.nl/video/huisje
-boompje-beestje-vogels-om-het-

huis/ 

Huisje Boompje Beestje 
Vogels om het huis 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vogels-om-het-huis/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vogels-om-het-huis/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vogels-om-het-huis/






http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/tuinvogels/
algemene_tuinvogels 

 

 Bronnen 



 Colofon en voorwaarden 
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