
Rondreizende tentoonstelling
Didactisch dossier 



2      Vogels in de stad - didactisch dossier 

 Inhoudstafel

1/ Inleiding         3

2/ Kenmerken van de tentoonstelling     3

Deel 1: In mei leggen alle vogels een ei    4
Inhoud
Test jezelf!
Leuke weetjes
Suggestie voor in de klas

Deel 2: Foerageren kan je leren     7
Inhoud
Test jezelf!
Leuke weetjes
Suggestie voor in de klas

Deel 3: Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is   10
Inhoud
Test jezelf!

Deel 4: Voeren en beloeren in de winter    12
Inhoud
Test jezelf!
Leuke weetjes
Suggestie voor in de klas

3/ Natuur in de stad        15

4/ Op ontdekking in de stad       15

5/ Als je er meer over wilt weten      15

Interessante boeken
Nuttige adressen op het internet
Nuttige adressen
Technische fiche van de tentoonstelling

   



Vogels in de stad - didactisch dossier      3  

1/ Inleiding

Je ziet of hoort ze niet altijd, maar vogels zijn een element uit ons dagelijks leven. Ze vallen 
vaak niet op omdat we er nogal vertrouwd mee zijn en bijgevolg vergeten we ze wel eens! 
Hierin wilden we graag verandering brengen en zo kwam met de steun van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) een nieuwe 
rondreizende tentoonstelling van het Museum voor Natuurwetenschappen tot stand die via 
infopanelen en animaties jongeren meer over de natuur in de stad wil bijbrengen. In 2008 en 
2009 trekt Vogels in de stad langs de 19 Brusselse gemeenten.

Vogels in de stad is een expo-atelier over vogels in Brussel voor kinderen van 6 tot 12 jaar, 
in groep. Deze tentoonstelling bestaat uit vier delen waarin we dieper ingaan op hoe vogels 
leven, hoe ze eruit zien en hoe ze zich gedragen. Je leert er vogels in je nabije omgeving 
herkennen, je ontdekt manieren om je tuin vogelvriendelijk te maken en om vogels te helpen 
de weg naar je tuin te vinden. Thema’s als nesten en eieren, voedsel, poten, pluimen, zang, 
overwinteren en migratie komen zeker aan bod. 

Ook nu weer begeleidt een animator van het Museum voor Natuurwetenschappen de 
leerlingen bij hun ‘vogelvlucht’ door de stad. De animatie gebeurt op interactieve wijze waarbij 
de leerlingen al spelend ontdekken en leren. Een bezoek aan de tentoonstelling is GRATIS 
en wordt je aangeboden door het Brussels Natuur Educatie Centrum (BNEC), een dienst van 
het Museum voor Natuurwetenschappen. Het BNEC heeft tot doel het creëren en gratis 
animeren van tentoonstellingen rond thema’s als mens en natuur. 

 Vorige tentoonstellingen van het BNEC hadden als titel:
 - Goeie nacht
 - Kleurig Brussel
 - 6Miljard Mensen
 - Mini-Jungle
 - WaterL’eau

2/ Kenmerken van de tentoonstelling

De kinderen komen binnen in een cirkelvormige ruimte. Het decor is zo ontworpen dat ze 
de indruk krijgen alles door de ogen van een vogel of vanuit een vogelperspectief te zien. De 
tentoonstelling is tekstloos en de animator past de inhoud en het niveau aan naargelang de 
leeftijd van de kinderen. Op deze manier bepaalt een groep mee wat en hoeveel ze leert.  De 
aangeboden inhoud wordt op een eenvoudige manier gevisualiseerd zodat zowel jongere als 
oudere kinderen goed kunnen begrijpen waar het over gaat. 

Vogels in de stad is een expo-atelier. Dit houdt in dat de nadruk vooral ligt op (inter)actief 
ontdekken voor kinderen van 6 tot 12 jaar, in groep. De tentoonstelling is opgebouwd rond vier 
hoofdthema’s of delen. Een leidraad doorheen de tentoonstelling zijn de seizoenen. Het eerste 
deel (de lente) leert je meer over het nestgedrag en de eieren van vogels. Het tweede deel (de 
zomer) gaat over het voedsel dat vogels eten. In het derde deel (de herfst) maak je kennis met 
de pluimen, de poten en vooral de zang van een aantal stadsvogels. Het vierde deel (de winter) 
maakt je wegwijs in de migratie en de overwintering van onze stadsvogels. In elk deel ontdek je 
op interactieve wijze hoe vogels er uitzien, zich gedragen en hoe ze leven in de stad. Bovendien 
doe je er zeker ideeën op om je tuin op een vogelvriendelijke manier in te richten!

Alle leerlingen krijgen bij wijze van eindspel een handig vouwfoldertje waarmee ze samen met 
de animator hun kennis over de inhoud van de tentoonstelling toetsen. Na afloop kunnen de 
kinderen het foldertje mee naar huis nemen als een soort inventaris van de tentoonstelling. 
Bovendien zijn op de achterkant van dit vouwfoldertje foto’s van 40 vogelsoorten opgenomen 
die je in een stad kan waarnemen. De grootte van het vouwfoldertje laat je toe het overal mee 
naartoe te nemen en zelf vogels in de stad te leren herkennen. 
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De kinderen worden in deze zone ontvangen 
door een animator. Om de kinderen de kans 
te geven te wennen aan het decor van de 
tentoonstelling, legt de animator even uit 
hoe deze is opgebouwd en wat de kinderen 
allemaal zullen ontdekken. Zone 1 wordt 
ook voorgesteld als de lente. De lente is het 
seizoen waarin vogels een nest bouwen en 
eieren leggen. In een stedelijke omgeving 
is het niet altijd even gemakkelijk om een 
geschikte plaats voor een nest te vinden en 
kan er gevaar achter elke hoek schuilen. 

Aan de hand van het onderstaande spel maken 
de kinderen kennis met een aantal stadsvogels 
die een nest maken. De leerlingen worden in 
7 groepjes verdeeld en krijgen enerzijds een 
eierdoos met daarin verschillende eieren en 
anderzijds steekkaarten met aanwijzingen 
betreffende de plaats van het bijhorende 
nest. Daarmee gaan ze op 
zoek in het decor naar de juiste 
nestplaats van elke vogel. Elke 
nestplaats heeft een nummer 
en in de tentoonstelling staan 
manden met diezelfde nummers 
op. Doel van het spel: zelf op 
zoek gaan naar het juiste nest 
voor een bepaalde vogel. Eens 
ze het nummer van de nestplaats 
gevonden hebben, plaatsen ze het 
ei in de overeenkomstige mand. 
Nadien worden de oplossingen 
samen met de animator 
overlopen. De animator leert de 
kinderen het verband leggen 
tussen de vogelsoort en de 
plaats van het nest (belang voor 
veiligheid, voortbestaan van de 
soort…). Door het spel te spelen 
ondervinden de leerlingen deels 
zelf welke plaatsen meer geschikt 
zijn dan andere en met welke 
gevaren vogels geconfronteerd 
worden. 

Deel 1 In mei leggen alle vogels een ei 

Test jezelf!

Waar maken de volgende vogels hun nest? 
Bestudeer nauwkeurig de tekeningen en 
verbind elke vogel met de juiste plaats… . De 
details en de uitleg van de animator helpen 
je de goede oplossing te vinden. De goede 
oplossingen vind je onderaan.

In deze opdracht ontdek je de nestplaats van 
volgende vogels: 

1. Wilde eend (fout)
2. Huismus
3. Groene specht
4. Houtduif
5. Winterkoning
6. Huiszwaluw
7. Ekster
8. Roodborst
9. Pimpelmees (voorbeeld)

Inhoud
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Oplossing: 1-X/2-G/3-E/4-X/5-F/6-B/7-D/8-C/9-A

 Leuke weetjes

• Huismussen broeden in kolonies van 7 tot meer dan 100 nesten.
• Het mannetje en het vrouwtje van de huismus bouwen samen een nest. Het nest bestaat 

aan de buitenkant uit droge grassprietjes, takjes, stro, stengels en wortels van planten. Aan 
de binnenkant is het meestal bekleed met wol, paardenhaar, mos, stukjes stof, papier … 

• Huismussen zijn standvogels: ze blijven steeds in hun broedgebied.
• Roodborstjes maken een slordig nest van grassen en bladeren laag boven de grond in 

een boom, een haag, een muur of in klimplanten. 
• Turkse tortels broeden eerder op dan in nestkasten! Hun nest is een takkenbosje dat 

de eieren weinig bescherming biedt.
• Vogels, nesten en eieren zijn door de wet beschermd. Het is verboden om nesten te 

vernielen en eieren te stelen.
• Als vogels te veel gestoord worden laten ze vaak hun eieren of jongen in de steek.
• De koekoek legt zijn eieren in de nesten van andere vogels. Zijn jongen worden dus 

opgevoed door andere vogels. De koekoeksjongen groeien sneller dan de andere 
jongen en duwen deze vaak zelfs uit het nest.

• De groene specht hakt zijn nest/hol uit in een dode of zieke boom en gebruikt dit nest 
soms meerdere jaren na elkaar.

• Reigers maken nesten in kolonies.
• Al vanaf de herfst controleren mannetjeskoolmezen nestplaatsen.
• Tjiftjaffen hebben vaak 2 legsels per jaar.
• Huiszwaluwen verzamelen modder bij vijvers en plassen om nesten van te bouwen.
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Suggestie voor in de klas

• Maak zelf een mezenkastje

Benodigdheden: massief hout of waterbestendig multiplex met een dikte van 18mm, 1 plank 
van 81 x 17cm en 1 plank van 69,4 x 11cm.

Bron: Vogelbescherming Vlaanderen
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In het tweede deel (de zomer) lonkt het 
volgende avontuur. In deze warmere tijd van 
het jaar staat het voedsel van vogels centraal. 
Niet alle vogels eten hetzelfde voedsel. Er 
bestaan zowel zaadetende, vruchtenetende, 
insectenetende als vleesetende vogels! 
Heel vaak kan je aan de hand van de vorm 
van de bek al achterhalen welk voedsel een 
bepaalde vogel eet… Merels, spreeuwen, 
zanglijsters, kraaien en meeuwen hebben 
een stevige snavel met een algemene vorm 
die ideaal is voor een gevarieerd menu. 
Andere vogels hebben snavels met heel 
specifieke vormen. Zo hebben mezen een 

smalle, puntige en eerder korte snavel om 
kleine insecten mee uit spleten te kunnen 
pikken. Vinken en huismussen hebben een 
korte, dikke en conische snavel waarmee ze 
zaden kunnen openen en de voedzame van 
de niet voedzame delen verwijderen. Eenden 
hebben dan weer een snavel met zeefplaatjes 
waarmee ze voedsel uit water kunnen zeven. 

1. Alleseter: De merel.
2. Zaadeter: De huismus.
3. Insecteneter: Het roodborstje.
4. Vleeseter: De slechtvalk

Deel 2 Foerageren kan je leren

Inhoud

1
2

3 4

Ook hier voeren de kinderen een spelletje uit 
waarbij ze op zoek gaan naar het voedsel dat 
bij een aantal stadsvogels hoort. De kinderen 
worden in 8 groepen verdeeld. Elk groepje 
krijgt een afbeelding van een vogel op een 
houten plankje.  De groepsleden gaan op 
zoek in het decor naar het voedsel dat die 
bepaalde vogel eet. De verschillende soorten 
voedsel worden in het decor weergegeven 
door een nummer. Met dit nummer kunnen 
de leerlingen een overeenkomstig klevertje 

van klittenband uit een mand halen. Dit 
klevertje kleven ze dan op hun houten plankje. 
De nummers zijn gecamoufleerd zodat de 
kinderen ijverig dienen te zoeken! Meerdere 
oplossingen zijn in sommige gevallen 
mogelijk. Het aantal vakjes op de afbeelding 
helpt ze hierbij… Samen met de animator 
worden de oplossingen overlopen. Bovendien 
maakt hij de kinderen verder wegwijs in de 
levenswijze van de vogels.
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Test jezelf!

Wie eet wat? Noteer de 
bijhorende letter bij elk van 
de genummerde vogels. 
Uit de vorm van de bek 
van een vogel kan je vaak 
al afleiden wat hij eet. Laat 
de opgedane kennis en de 
tekeningen je leiden… De 
goede oplossingen vind je 
onderaan.

Bij deze opdracht ontdek je 
het menu van de volgende 
vogels: 

1. Reiger
2. Slechtvalk
3. Huismus
4. Groene specht
5. Wilde eend
6. Roodborstje

Oplossing: 1-F/2-G/3-A/4-B/5-E/6-B

Leuke weetjes

• Roodborstjes bakenen hun voedselterritorium af door te zingen.
• Eksters zijn eierdieven en eten zelfs jonge vogeltjes.
• De opvallende kleuren van een ijsvogel spelen een rol bij zijn zelfverdediging. De 
natuurlijke vijanden van de ijsvogel herkennen hem hieraan en weten uit ervaring dat zijn 
vlees slecht smaakt.
• Uilen braken onverteerbare resten van hun voedsel uit in de vorm van braakballen.
• Bosuilen hebben een territorium van 25 tot 30 hectaren, een roodborstje verdedigt 
ijverig zijn territorium van 1 tot 1,5 hectare en een gierzwaluw verdedigt enkel zijn nest. 
• Boerenzwaluwen drinken al vliegend.
• Roodborstjes komen soms insecten of wormen ‘stelen’ terwijl je aan het spitten bent 
in de groentetuin. 
• De steenuil heeft geen tanden om zijn voedsel te snijden en is dus verplicht zijn prooi 
met huid en haar in 1 stuk binnen te slikken.
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Suggestie voor in de klas

De tuin en de stedelijke omgeving zijn de habitat van heel wat vogels. Het is niet altijd even 
eenvoudig om vogels te bekijken in je tuin. Sommige soorten zijn niet schuw en andere 
net wel! Door het plaatsen van een voedertafel of het maken van een voederplek kan je ze 
misschien toch verleiden naar je tuin te komen… Bovendien help je ze zo ook de koudere 
perioden te overbruggen. Na een tijdje wennen ze vaak aan mensen en gedragen ze zich heel 
wat minder schuw. 

Maak de schooltuin (of je eigen tuin) vogelvriendelijker aan de hand van volgende tips: 

1. Dichte doornstruiken of struiken met een dichte takkenstructuur zijn ideale 
schuilplaatsen voor vogels. Ze kunnen zich erin verschuilen voor katten en roofvogels. 
Plant struiken zoals vuurdoorn, meidoorn, vlier, brem, hulst, taxus en/of liguster in je 
tuin.

2. Bloeiende planten lokken insecten en leveren zaden. Veel tuinvogels zijn er verzot 
op. Plant bloeiende planten zoals boerenwormkruid, duizendblad, kaardenbol, 
koninginnekruid, zonnebloemen… in je tuin. 

3. Bessendragende struiken en bomen zijn een welkome voedselbron voor vogels. 
Plant daarom hulst, lijsterbes, kardinaalsmuts, meidoorn, vlier, Gelderse roos, rode 
kornoelje en zuurbes in je tuin. 

4. Vogels hebben ook water nodig om zich in te wassen, om van te drinken, om zich 
af te koelen… Plaats daarom een vogelbad in je tuin. Een ondiepe schaal op een 
overzichtelijke plaats, niet te laag bij de grond voldoet. Let erop dat je elke dag het 
water ververst! 

5. Zorg voor variatie in je tuin. Hoge bomen, struiken, klimmende planten, zonnige en 
minder zonnige plekken… Zo kunnen vogels kiezen waar ze zich willen ophouden.

6. Zorg voor nestgelegenheid. Maak nestkastjes, hang ze op een geschikte plaats en 
reinig ze elk jaar. 

7. Heb je zelf katten, bind ze dan een belletje om zodat vogels op tijd veilige oorden 
kunnen opzoeken.

8. Gebruik geen of zo weinig mogelijk chemische stoffen of pesticiden in je tuin. Vermijd 
dat vogels gif of andere chemische stoffen opnemen. 

9. Plaats een voedertafeltje in de winter en voeder je tuinvogels bij zodat ze vlot de 
winter doorkomen.

Er bestaan nog vele andere tips. Bekijk je tuin eens vanuit het standpunt van een vogel en 
probeer vogels het zo veel mogelijk naar hun zin te maken op alle mogelijke manieren. 
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Deel 3 Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

Hoe zien die stadsvogels er uit? Kan jij 
ze straks herkennen? Ook in de derde 
zone, die als de herfst wordt voorgesteld, 
spelen de kinderen een spel waarbij ze 
de kenmerken van enkele vogels leren 
herkennen. De kinderen krijgen een plaatje 
met een vogelzang toegewezen. Daarmee 
gaan ze op zoek naar de bijhorende opgezette 
vogel (deze heeft hetzelfde plaatje). Nadat 
ze de opgezette vogel nauwkeurig hebben 
bestudeerd, maken ze een 3D-puzzel naar het 
evenbeeld van die bepaalde vogel. De juiste 
puzzelstukken moeten ze zelf zoeken in een 
hele verzameling puzzelstukken. De puzzel 
wijst zich zelf uit en de animator stuurt bij waar 
nodig. Als de puzzel af is, plaatsen ze er het 

plaatje met de vogelzang bij. Eens iedereen 
klaar is, laat de animator geluidsfragmenten 
van de vogelzangen horen. 

Schraap dus je keel maar en ga mee op zoek 
naar de zang die bij deze vogels hoort want 
niet alleen het uiterlijk is van belang! Heel 
vaak zie je vogels niet eens zitten in het 
struikgewas en dan kan de zang van een 
vogel je helpen hem te herkennen. Samen 
met de animator overlopen de kinderen de 
vogelzangen en de bijhorende vogels. Nadien 
krijgen ze ook nog de kans om enkele pluimen 
onder een microscoop te bekijken… 

Inhoud
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Test jezelf!

Heb je je oren gespitst en geluisterd naar de vogelzangen in de geluidsfragmenten in 
de tentoonstelling? Plaats dan nu de letter van de vogelzang in het vakje van de juiste 
vogel … .

In deze opdracht ontdek je de zang van de volgende vogels: 

1. Kokmeeuw
2. Merel
3. Turkse tortel
4. Spreeuw
5. Koekoek

Oplossing: 1-C/2-E/3-A/4-D/5-B
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Deel 4 Voeren en beloeren in de winter

Sommige vogels vinden het hier in 
de winter maar koud en verhuizen 
(migreren) naar Spanje of Afrika 
waar het veel warmer is om te 
overwinteren. Andere krijgen een 
dik verenkleed en zoeken zich een 
beschut plekje tegen de koude. De 
kinderen ontdekken ook hier aan de 
hand van een spelletje hoe vogels 
in deze vierde zone (voorgesteld als 
de winter), toch kunnen overleven. 
Leer hoe je vogels kan voeren zodat 
ze de winter kunnen doorkomen… 
De kinderen werken nog steeds in 
groepjes en krijgen een emmertje 
met verschillend voedsel erin. 
Naar eigen inzicht selecteren de 
kinderen het goede voedsel uit 
het emmertje en plaatsen dit 
nadien op voederplankjes die in de 
tentoonstelling staan. Na afloop 
bekijken ze samen met de animator 
de oplossingen en krijgen nog wat 
tips over het voeren van vogels. 
Ook legt de animator uit welke 
vogels migreren en welke niet, hoe 
ze overleven, wat ze eten… Op het 
einde van de animatie krijgen de 
leerlingen een leuk aandenken aan 
de tentoonstelling mee dat op hun 
volgende wandeling nog goed van 
pas kan komen!

Inhoud
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Test jezelf!

Wat mag je in de winter 
aan de vogels in je tuin 
voeren? Kruis het juiste, 
gezonde voedsel aan. 

Oplossing: 1-groen/2-groen/3-rood/4-groen/5-
rood/6-groen/7-groen/8-rood/9-rood/10-rood
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Leuke weetjes

• Roodborstjes zijn deels standvogel, deels trekvogel. Roodborstjes uit Scandinavië 
trekken in de winter naar onze streken en de roodborstjes uit onze streken trekken 
naar Frankrijk en Spanje. 

• Mannetjes- en vrouwtjesvinken trekken naar verschillende plaatsen in de winter. Als je 
dus een groep vinken ziet in de winter zijn het ofwel allemaal mannetjes ofwel allemaal 
vrouwtjes.

• Als het in de winter erg koud is en er weinig voedsel te vinden is, kan een koolmees 
zelfs een melkfles openen. 

• Spreeuwen zoeken in de winter elkaars gezelschap op om samen te slapen. Soms 
kunnen ze met meer dan 20 000 zijn. 

• ’s Winters eten mezen zaden en ‘s zomers eten ze insecten.
• De boerenzwaluw is een trekvogel en legt elk jaar 16 000 km heen en terug af tijdens 

zijn reis naar Afrika.
• Ongekookte rijst en gedroogde kokos mag je niet aan vogels voeren want ze zwellen 

op in hun darmen, wat hen fataal kan worden.
• De gemiddelde vliegsnelheid van een winterkoning bedraagt 32km/u. Die van een 

wilde eend zelfs 68km/u.
• Een jonge koekoek vliegt na de zomer alleen naar Afrika. Zijn ouders hebben het hem 

dus nooit geleerd!

Suggestie voor in de klas

• Maak zelf vetbollen

Benodigdheden: 

• Mengsel van ca. 120 gr. gebroken hennepzaad en 50 gr. zonnebloempitten. 
• Ander zaad naar keuze (afhankelijk van vogelsoort). 
• 0,5 kg ongezouten rundvet. 
• Vormpje: blikje, melkkarton, theeglas of halve kokosnoot.
• Stevige katoenen draad

Recept:

• Stel aan de hand van de voedingswijzer (zie bijlage) het menu voor je favoriete vogels 
samen. 

• Smelt 0,5 kg ongezouten rundvet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet te heet. 

• Voeg daar al roerend een mengsel van ca. 120 gr. gebroken hennepzaad en 50 gr. 
zonnebloempitten en je zaad naar keuze aan toe. 

• Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een melkkarton, een theeglas 
of een halve kokosnoot. 

• Voordat de brij stolt, leg je hierin een stevige katoenen draad die er ruim bovenuit steekt. 

• Zodra de massa hard is geworden, kunnen de bollen aan de draad worden 
opgehangen. 

• Soms is de vetbol moeilijk uit de vorm los te krijgen. Hou een glas of blik even in heet 
water, de vetbol komt dan gemakkelijk los. Een melkkarton kan rondom afgescheurd 
worden. 

• Uiteraard kunnen naar eigen inzicht ook kleinere hoeveelheden gebruikt worden. 

Bron: Natuurpunt
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3/ Natuur in de stad

Een stad is een ecosysteem dat is samengesteld uit elementen van de menselijke samenleving, 
fauna en flora en niet levende elementen. Al deze elementen zijn op een complexe manier 
met elkaar verbonden en ze beïnvloeden elkaar in verschillende mate. Steden zijn geleidelijk 
aan ontstaan als een product van de mensheid. De laatste 2000 jaar maakten ze een hele 
evolutie door. Waar nu steden zijn, was er vroeger natuur. De mens legde wegen en kanalen 
aan, maakte gebouwen en wijzigde of verwijderde meestal de oorspronkelijke vegetatie. Deze 
enorme impact op de omgeving had tot gevolg dat ook heel wat bijhorende fauna veranderde 
of verdween. Steden worden gekenmerkt door een structuur en een aantal stedelijke functies 
zoals wonen, werken, recreatie, mobiliteit... Die stedelijke structuur heeft niet alleen een 
invloed op het leven van de mens, maar ook op de fauna en flora en de biodiversiteit in een 
stad. Ondanks allerlei drastische ontwikkelingen is de natuur er toch in geslaagd zich aan te 
passen aan de stedelijke omgeving. In een stad vinden we heel wat verschillende biotopen. 
Zo vind je in Brussel heel wat parken, tuinen, bossen, vijvers, moerassen, rivieren... Elke 
biotoop wordt meestal gekenmerkt door een typische fauna en flora. Vogels maken deel uit 
van die typische stedelijke biotopen. 

Het maakt niet uit waar je woont, vogels zal je altijd wel in de buurt vinden. En vaak zal je 
niet eens veel moeite moeten doen om ze tegen te komen. Vanzelfsprekend is het leven van 
een stadsvogel anders dan dat van een plattelandsvogel en niet alle vogels passen zich zo 
gemakkelijk aan een stadsleven aan. Er bestaan zelfs soorten die je bijna alleen in de stad 
vindt en erbuiten niet. Een aantal soorten zoals mussen, merels, spreeuwen, koolmezen 
en eenden kom je er beduidend meer tegen dan andere. En zie je ze niet in de zomer, des 
te meer bezoeken ze je tuin in de winter op zoek naar voedsel. Het merendeel van onze 
stadsvogels gedraagt zich niet schuw omdat ze de drukte en het lawaai van de stad, de auto’s 
en de mensen gewend zijn. 

Het leven in de stad heeft bovendien voordelen t.o.v. het leven op het platteland. Zo zijn er vrij 
grote temperatuursverschillen tussen de stad en het platteland. De aanwezigheid van huizen, 
straten, auto’s en andere warmtebronnen zorgt ervoor dat de temperatuur in de stad iets 
hoger ligt. Dit verschil speelt vooral een rol tijdens de wintermaanden omdat het dan sneeuwt 
of vriest en het moeilijker is voor vogels om voedsel te vinden. Door de hogere temperatuur 
in de stad smelt sneeuw of ijs sneller en vinden stadsvogels gemakkelijker voedsel. Een 
ander belangrijk verschil is dat er in een stedelijke omgeving vaak meer voedsel te vinden is 
voor vogels die het niet zo nauw nemen met wat er op hun menu staat of die zich vlot weten 
aan te passen aan een nieuw menu. De hoeveelheid voedsel heeft ook een invloed op het 
broedgedrag van vogels. Vogels vinden in de stad voldoende voedsel en broeden bijgevolg 
vaak enkele weken vroeger dan vogels buiten de stad.  Ook op het zoeken naar een nestplaats 
is er sprake van een invloed. Andere gevaren en omstandigheden zoals de aanwezigheid van 
meer katten, andere infrastructuur… bepalen waar vogels hun nest zullen maken. Een merel 
op het platteland maakt zijn nest laag bij de grond terwijl hij dit in de stad eerder hoog in de 
struiken doet. 

Ondanks de voordelen die met het leven in een stedelijke omgeving gepaard gaan, zullen de 
meeste vogels zich toch nog steeds meer thuis voelen in de vrije natuur! Vervuiling en andere 
factoren spelen hierin een bepalende rol. Hoe meer je je verwijdert van het stadcentrum, des 
te meer vogels en verschillende vogelsoorten je zal kunnen waarnemen. De belangrijkste 
rol die er voor ons is weggelegd, bestaat erin dat we het de vogels in onze onmiddellijke 
omgeving zo gemakkelijk mogelijk maken. Dit kunnen we doen op heel wat manieren zoals 
het aanleggen van vogelvriendelijke tuinen en parken, het aanplanten van voldoende struiken 
en bomen, de verschillende groene zones in de stad met elkaar verbinden, het aanbieden van 
gezond voedsel in de winter en nestkasten om te broeden in de lente... Kortom, er is nog heel 
wat werk aan de winkel!
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4/ Op ontdekking in de stad

Tijd voor een test! Op de achterzijde van het foldertje waarin je je kennis kan testen over vogels 
in de stad, kan je 40 stadsvogels bekijken. Herken je de vogels uit de tentoonstelling? Welke 
vogels ken je al bij naam? Iedereen mag zijn eigen foldertje bewaren. Dankzij het handige 
formaat van het foldertje kan je het opvouwen en meenemen in je jaszak. Nu kan je vogels in 
de stad of de tuin beloeren en herkennen!
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Voedsel

Zonnebloem

Maïs, tarwe, gebroken graan
Gepelde haver, hennepzaad, 
platte gierst, zaad van wilde 
grassen
Ronde gierst
Gekookte rijst
Kokosnoot (pulp), pindanoten 
(gemalen)
Wal-, hazel-, beukennoten en 
gemalen amandelen

Kersenpitten

Wormen, insectenlarven
Plantaardige vetten, marga-
rine, boter, talkvet, reuzel, 
ongezouten spek
Vetkorsten (rund)
Restjes van vers vlees
Karkas van kip, konijn
Slachtafval, orgaanvlees, 
gevolgeltekoppen
Runderhart (in repen)
Verse ongezouten witte vis
Vruchten (appelen, peren, 
rozijnen)
Blaadjes sla, witloof, kool
Gekookte aardappelen
Brood (oud), beschuiten

Kaas (geraspt) zonder korstjes

Bijlage

Voedingswijzer

Bron:  Fanal, H., Artiscool De Vogels, Uitgeverij Artis Historia. Brussel. 2001.  47p 
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5/ Als je er meer over wil weten…

Interessante boeken
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HUME R., VAN DEN BERG A., Europese vogels in hun biotoop. Het Spectrum. Antwerpen. 
1994. 240p 
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Nuttige adressen

Vogelbescherming Vlaanderen VZW
Schuttershof 14
9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas)
Tel 03/2962680
Fax 03/2962682
info@vogelbescherming.be
www.vogelbescherming.be

Natuurhulpcentrum VZW
Industrieweg Zuid 2501
3660 Opglabbeek
Tel 089/854906
Fax 089/858537
info@natuurhulpcentrum.be
www.natuurhulpcentrum.be

Nuttige adressen op het internet

http://www.natuurwetenschappen.be
http://www.leerkrachtig.nl/vogelspel.html
http://www.het-kofschip.nl/winter/page4.html
http://www.vogelbescherming.be
http://www.worldexplorer.be/vogels.htm
http://www.mezen.tk/
http://users.telenet.be/kabaja/weboefeningen/vogels.htm
http://www.de-natuur.be/pages/vogels.html
http://www.natuurbeleving.be/
http://vogels.2link.be/
http://student.kuleuven.be/~m0217206/
http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/vogels/vogels-voeren-en-beloeren_637.aspx
http://www.ikhebeenvraag.be

Bond Beter Leefmilieu
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
Tel  02/2821720
info@bblv.be
www.bondbeterleefmilieu.be

Jeugdbond voor Natuurstudie en 
Milieubescherming (JNM)
Kortrijksepoortstraat 192
9000 Gent
Tel 09/2234781
Fax 09/2232805
info@jnm.be
www.jnm.be
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Technische fiche van de tentoonstelling

Titel: Vogels in de stad
Oppervlakte: circa 75 m², bij voorkeur in een verduisterde ruimte
Vorm: de tentoonstelling wordt gevormd door verschillende modules (decor) die naast elkaar 
opgesteld worden waardoor een gesloten ruimte ontstaat waarbinnen de tentoonstelling zich 
afspeelt
Benodigde elektriciteitsvoorziening: 2 circuits van 220V - 16A
Publiek: kinderen van 6 tot 12 jaar (uitsluitend groepen) + één maal per maand een 
familierondleiding.
Duur van het bezoek: 60 minuten
Begeleiding: geanimeerd bezoek in het Nederlands of het Frans
Vervoer, opstelling en afbraak door het BNEC

Colofon

Scenario en concept: Katelijne De Kesel, Claude Desmedt, Beriel Mertens, Nathalie 
Vanhamme

Realisatie en montage: Olivier Debondt, Charlotte Degueldre, Claire Govaerts, Pascal 
Kileste, Danny Liefferinckx, Michel Planchon, Geneviève Yannart, de schrijnwerkerij en de 
technische ploeg van het Museum

Grafiek: Claude Desmedt

Fotografie: Thierry Hubin, Didier Vangeluwe, Jules Fouarges, Renée Dumoulin, David 
Monticelli

Belichting: Benoît Lambert

Website: Nathalie De Keyzer, Joelle Neut, Jiska Verbouw

Preparatie van de vogels: Taxidermische dienst van het Museum voor 
Natuurwetenschappen

Lay-out van het didactische dossier: Carine Ciselet

Coördinatie: Pierre Coulon

Hartelijk dank aan alle personen die ons steunden bij de realisatie van deze tentoonstelling.
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