
 
 
Doelgroep: 8 t/m 12 jaar 
 
Benodigdheden: 

 leeg melk-/yoghurtpak 
 schaar 
 lijm 
 pen/stift 
 stukje touw van ongeveer 30 cm 
 vogelvoer (kan je zelf maken: pinda’s, rozijnen, krenten, stukjes appel, pitten, noten) 

 

Duur: 10 minuten  
 

 
In het Universiteitsmuseum staat de Dead Zoo: vol met spannende dieren. De Noordse Stern 
bijvoorbeeld! Dat is een trekvogel die veel voorkomt in de Arctische gebieden. Maar soms 
ook in Nederland! Het is bijna lente, dus veel vogels komen weer terug uit het warme zuiden. 
Maar, het is nog best lastig voedsel te vinden. Niet alleen is de grond nog soms hard door de 
vorst, ook is de grond uitgeput. Dat komt doordat boeren de landbouw steeds slimmer 
maken. Er is dus weinig onkruid meer voor de vogels over. Help jij ze een handje?  
 
TIP: kijk dit filmpje ( https://youtu.be/cTt1K8fSPws ) van de Junior MOOC van de 
Rijksuniversiteit Groningen over onderzoek doen naar trekvogels!  
 

1. Spoel het lege melk/yoghurtpak van binnen schoon met water.  
2. Teken 4 grote rechthoeken onderaan het pak, op elke zijde een.  
3. Knip de rechthoeken eruit.  
4. Lijm de bovenkant van het pak dicht. Als het een draaidop heeft: draai de dop dicht. 
5. Maak een gaatje in het midden van de bovenkant.  
6. Doe het touw er doorheen, en maak er een knoop in. Met deze lus kan je het later in 

de boom hangen.  
7. Leg je vogelvoer in je bakje.  

 
Vraag 1. Wat voor vogels komen denk je af op jouw vogelvoer?  
 

8. Hang je vogelvoer in de boom in de tuin. Of hang het in het park!  
9. Ga af en toe nog eens kijken om het voer aan te vullen, of om te gluren of er 

vogeltjes zitten. 
 

Vraag 2. Wat voor vogels heb je allemaal voorbij zien komen? Tip: maak foto’s van de 
vogels, zodat je ze later op internet op kunt zoeken!  
 

Dag Vogels 

Dag 1 
 

Dag 2 
 

Dag 3 
 

Dag 4 
 

Helpende Hand 

https://www.youtube.com/watch?v=cTt1K8fSPws
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