
Voeder Vogels in de winter.

Leg van half november 
tot half maart elke dag op 
hetzelfde tijdstip wat zaden 
in de voederhuisjes (zonne-
bloempitten, gierst … maar 
geen mengsel). Zet ook een 
schoteltje met lauw water, 
zonder suiker of zout. Leg er 
een rooster met grote gaten 
op, zodat de vogels zich niet 
nat maken.

Geef ze ook regelmatig 
stukken appel of peer. Hang 
tevens wat ongezouten 
spekvet.

Kan je niet alle dagen voor 
eten zorgen? Weet dan dat 

vogels in de (school)tuin 
insectenlarven en regen-
wormen uit de composthoop 
peuteren en granen of bes-
sen pikken van kaardenbol, 
kliskruid, vlier, lijsterbes, 
klimop …



Je kunt ook vetbollen maken. 
Daarmee lijden vogels min-
der honger en zijn ze beter 
bestand tegen de kou. 

Smelt zelf eerst plantaardig 
bakvet. Voeg daar samen 

met de leerlingen zonne-
bloempitten bij (of gierst, 
gerst, tarwe, haver, geplette 
maïs …, maar slechts één 
soort per bol). Giet alles in 
een yoghurtpotje. Rol het 
eindje van een ijzerdraad op 
tot een spiraal en stop die in 
het vet. Haal het afgekoelde 
vet uit het potje en hang 
het op. Je kan ook slingers 
van ongepelde pindanootjes 

maken door ze op een ijzer-
draad te rijgen. Vergeet ze-
ker niet de hele winter lang 
de slingers te vervangen.



Geef vanaf begin maart ge-
leidelijk minder eten aan de 
vogels en hou er helemaal 
mee op vanaf half maart, 
of – indien het koud blijft – 
vanaf 1 april. Daarna is het 
niet meer nodig: veel vogels 
die in de winter zaden eten, 
schakelen weer over op in-
secten zodra de lente komt. 
Bovendien kunnen jonge 
vogeltjes in de pindaslingers 
verstrikt raken …
Maar zorg wel nog voor 

water. Neem ook het wa-
terbakje met rooster weg, 
zodra het niet meer vriest, 
en plaats een grotere scho-
tel waarin de vogels kunnen 
baden. Die moet ondiep zijn, 
maar niet glad en zonder 
steile randen. Kies een 
model op voet of eentje om 

op te hangen: er liggen altijd 
katten op de loer.


