
Leer het van de boswachter
Het is weer tijd om de vogels wat extra snacks aan te bieden. Voor zaad 
etende vogels zoals mezen kun je vetbollen, pindasnoeren of vogelpinda-
kaas ophangen. Of strooi zadenmix (bijvoorbeeld tarwe, haver, zonnebloem-
pitten, lijnzaad) op een voederplank. Er zijn ook vogels die vooral insecten 
eten, zoals het roodborstje en winterkoninkje. Die kun je universeel voer 
van dierlijke oorprong geven (dat koop je in de dierenwinkel), meelwormen 
of ongekookte havermout. Insecteneters eten het liefst van de grond. Een 
merel en zanglijster zijn meer fruiteters. Voer ze gewelde krenten en rozij-
nen, bessen, fruit, schillen en klokhuizen op de grond.

vogelsnacks

Natuur doe-opdracht
De makkelijkste manier om met kinderen ‘vet-
bollen’ te maken zonder heet vet is met vogel-
pindakaas* als basis.
1. Gevulde appel: Snij een appel doormidden, 
draai een schroef bovenin, hol de appel in het 
midden uit. Meng vogelzaad door de pindakaas 
en vul de appel ermee. Hang buiten op met een 
touwtje aan de schroef.
2. Gevulde dennenappel: Leg een dennenappel 
op de verwarming tot de schubben open staan. 
Bind een touwtje aan de bovenkant. Vul de 
dennenappel met pindakaas (met een lepel of 
mesje) tussen de schubben en rol de dennen-
appel door vogelzaad. Eventueel kun je nog 
stukjes appel tussen de schubben klemmen. 
Hang buiten op aan het touwtje.
3. Wc-rolletje: smeer het rolletje aan de buiten-
kant in met pindakaas en rol door vogelzaad. Je 
kunt het rolletje om een tak schuiven.

* Neem alleen pindakaas zonder zout, die 
geschikt is voor vogels.

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

- Groep

1-8
30
min.

Materiaal: appel, mes, schroef, vogelpindakaas,  
vogelzaad, touwtje, dennenappel, wc-rolletje
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