
Tuinvogels spotten 
 
Bijna iedereen heeft wel een tuin of balkon waar vogels te zien zijn. 
Hoe groter de tuin, hoe groter het aantal vogels. Vogels lokken kan 
echter het hele jaar door. In het voorjaar en zomer met nestkasten,  
of water om te drinken en in te badderen. In de herfst en winter met  
vogelvriendelijke struiken en bomen en door middel van bijvoedering. 
 

Materialen: 
Blad van de 10 vogels die in de buurt van jouw huis 
voorkomen (zie punt 1.) + potlood OF een telefoon. 

 
 
Aan de slag: 

1. Vul je postcode in op www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin en ontdek welke 10 vogels in 
de buurt van jouw huis leven. Maak hiervan een afdruk. 

2. Ga naar buiten met het blad met de 10 vogels die in jouw buurt voorkomen. Ga op zoek naar 
deze vogels en vink af op het blad welke vogels je gezien hebt.  

3. Mocht je geen printer hebben: Je kunt natuurlijk ook samen de pagina met de 10 vogels op je 
telefoon openen en met je telefoon op stap gaan! 

4. Observeer 1 vogel en probeer zoveel mogelijk over de vogel te weten te komen. Wat is hij 
aan het doen? Wat eet hij? Waar vind je hem? Is hij alleen of met soortgenoten? Wat is 
opvallend aan de vogel?  

5. Als je weet wat de vogel eet en welk plekje hij fijn vindt, kun je hem observeren. Nu jezelf 
verstoppen en heel stil zijn om te zien of de vogel terug komt.  

6. Ga op een rustig plekje zitten. Doe nu eens je ogen dicht en luister goed.  
Welke vogels hoor je? Download de app van BirdNET. Neem vogelgeluiden op en ontdek 
welke vogels je hoort. 

 
TIPS:   

 Voor leuke vogel-werkbladen, onderzoekkaarten of een online vogelcursus ga je naar 

www.vogelbescherming.nl.  

 Verder plaatsen wij op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/MakBlokweer/ 

regelmatig prachtige foto’s van vogels die nu bij MAK Blokweer gespot worden!  
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