
Natuur onderzoeksopdracht
Vogelnestjes: het broedseizoen voor vogels 
is tussen 15 maart en 15 juli, dan mag je 
broedende vogels of nestjes met jongen niet 
verstoren. Buiten het broedseizoen kun je 
naar verlaten vogelnesten en lege eier- 
schalen zoeken. Laat de nesten wel zitten, 
want deze worden vaak het jaar daarna 
opnieuw gebruikt. In de polder vind je 
nestjes in knotwilgen, tussen riet en in het 
hoge gras. Gebruik de aanwijzingen op de 
PLUS buitenkaartjes om nesten te kunnen 
vinden. De kinderen bekijken met welke 
materialen een nest gemaakt is en hoe het 
in elkaar zit.

Vervolgens maken de kinderen zelf een nestje 
met materialen die ze in de natuur vinden. 
Ze bedenken voor welke vogel het nestje is 
en wat een prettige, veilige, beschutte plek 
voor deze vogel is om het nestje te bouwen. 
Hoe groter de vogel, hoe groter het nest moet 
zijn. Bovendien moet het nestje stevig zijn, 
zodat de eitjes er niet uitvallen.

Leer het van de boswachter
Vogels kiezen zorgvuldig een plekje uit waar ze hun nestje bouwen. Zo maken 
weidevogels een nestje op de grond tussen het gras en bouwen watervogels 
een nest tussen het riet of op het water. Bosvogels maken meestal een nest 
van takken in een boom en holenbroeders zoals de specht hakken een holletje 
uit in de stam van een boom en gebruiken dit holletje als nest. Het kleinste 
vogeltje in Nederland is het goudhaantje (ca 9 cm). Hij maakt een klein 
komvormig nestje, bij voorkeur in een spar in een sparrenbos. Het nestje 
bekleedt hij van binnen met haren en 
veertjes, zodat het lekker zacht is. 
De grootste vogel van Nederland is 
de zeearend (max 92 cm, met een 
vleugelspanwijdte van max 244 cm). 
Deze roofvogel maakt een gigantisch 
nest bij voorkeur hoog in de kruin 
van een boom. Het nest kan wel 
3 meter breed zijn. Het nest van 
een roofvogel heet een horst.
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Nest maken in een boom.

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

PLUS buitenkaartjes: 
62. Bruine kiekendief  
64. Zeearend - 65. Grutto  
66. Torenvalk - 67. Ransuil 
69. Ooievaar - 70. Krakeend 
71. Kievit - 73. Grauwe gans 
75. Fazant - 78. Riet
79. Knotwilg - 85. Gras
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http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html

