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In dit boek vind je drieëntwintig vogels die je in je  

tuin of het park kunt tegenkomen. Ze staan ongeveer  

naar grootte ingedeeld, zodat je ze gemakkelijk  

kunt herkennen, en bij alle vogelsoorten staat een  

heleboel informatie – hoe groot ze zijn, wat ze  

graag eten, hoeveel er in Nederland zijn, waar ze  

leven en hoeveel eieren ze gewoonlijk leggen.

Op verschillende momenten in het jaar kun  

je verschillende vogels zien. Met een aantal  

lekkere hapjes kun je vogels verleiden om het 

hele jaar door je tuin te bezoeken, zeker in de 

winter als er niet zoveel eten te vinden is.

Verschillende soorten vogels eten verschillende  

soorten voedsel. Je kunt allerlei strooivoermeng

sels kopen. Probeer eens een paar soorten om 

Vogels in je tuin
te kijken wat er in jouw 

buurt in trek is bij de vogels.  

Zet een voedertafel neer of hang 

voeder silo’s in een boom. Je kunt ook een 

slinger van ongepelde pinda’s rijgen of vetbollen 

ophangen. Maak je voedersilo’s wel regelmatig  

schoon, want ook vogels kunnen ziek worden.

Je kunt een vogelbadje kopen of maken, zodat vogels vers wa

ter kunnen drinken of een bad kunnen nemen. Als je er zelf een 

maakt, zorg er dan voor dat het niet dieper is dan 10 centimeter 

en geen steile zijkanten heeft, zodat het veilig is voor alle vogels.

Vogels zijn overal om ons heen. Kijk maar eens uit het raam, of 

wandel door het park om te ontdekken hoeveel je er kunt spotten.



Wist je dit?
De goudhaan kan 

zweven als een 
kolibrie.

Aantal

Lengte

Vleugel
spanwijdte

Voedsel

Leefomgeving

75.000

8,5–9,5 cm

14 cm

kleine insecten

bossen en parken

Vogelfeitjes

Goudhaan
Dit vogeltje is de kleinste 

vogel van Europa en opvallend 

sterk: hij kan overleven bij 25 

°C. Hij heeft een prachtige 

gouden streep boven op zijn 

kopje, waaraan hij zijn naam te 

danken heeft.

Eieren
Formaat: 14 x 11 mm

Legselgrootte: 7–13
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Wist je dit?
Voor zo’n klein vogeltje 
kan een winterkoning 

ongelofelijk luid zingen.

Eieren

Winterkoning
De winterkoning is waarschijnlijk 

een van de kleinste vogeltjes die 

je in je tuin zult aantreffen – hij 

weegt minder dan een potlood. Hij 

is moeilijk te spotten, want hij blijft 

graag dicht bij de grond. Let op of 

je zijn korte bruine staartje ziet, dat 

steekt meestal recht de lucht in.

Formaat: 16 x 18 mm

Legselgrootte: 5–8

Vogelfeitjes
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Aantal

Lengte

Vleugel
spanwijdte

Voedsel

Leefomgeving

600.000

9–10,5 cm

13–17 cm

insecten en spinnen

parken en tuinen


