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Hoi toekomstige trekvogel kenner!

Leuk dat je dit boekje hebt opgehaald. We hebben dit boekje 
gemaakt, omdat we het super leuk vinden om met jou te delen 
wat wij van vogels op Texel weten en om van jou ook een 
trekvogel kenner te maken!

Op Texel zijn heel veel soorten vogels te vinden. Er zijn 
bijzondere soorten vogels, maar er zijn ook vogels die je vast 
wel eens thuis in de tuin hebt gezien: merels, mussen en 
koolmeesjes. Oh en eenden heb je vast ook wel eens gezien! 

Vogels zijn er in alle vormen en maten. Elke vogelsoort heeft zijn 
eigen kenmerken: de ene vogel heeft lange poten en de andere 
vogel heeft korte poten met zwemvliezen, de ene vogel heeft een 
lange snavel en de andere een korte snavel en de ene vogel is 
geel en de andere bruin. Genoeg verschillen dus! 

Kijk eens om je heen. Zie je vogels? Herken je er een paar of 
heb je ze nog nooit gezien? Het lijkt ons leuk jou meer over de 
trekvogels te leren, zodat jij straks weet hoe bijzonder leuk het 
is!

Heel veel lees- en doeplezier!

Tip!
Bij het vogelkijkpunt bij de 
Horsmeertjes en De Slufter 
zijn van april t/m augustus 
vogelwachters te vinden. Zij 
zitten in deze tijd vaak een 

hele week om vogels te spot-
ten. Super spannend! Wanneer 

je bij zo’n punt bent, kun je 
hen alles vragen! 
Hoe leuk is dat?!
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Dus wil jij een echte trekvogel 
kenner worden? 
Lees, doe en leer 

met dit trekvogelboekje!

Wat kun je in het trekvogelboekje vinden?
• Woordzoekers
• Lijnpuzzels
• Rebussen

• Quizvragen
• Doe-vragen

• Weetjes

Wat heb je nodig?
• Een pen of potlood

• Gezelschap

Als je alles hebt ingevuld, kun je het boekje inleveren bij 
de vogelkijkpunten De Horsmeertjes en De Slufter of bij 

het Vogelinformatiecentrum. Hier kun je je diploma in 
ontvangst nemen!

Heel veel succes!
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Tip!
Bij het 

vogelinformatiecentrum 
kun je een vogelzoekkaart 

halen.

Het centrum is het 
hele jaar geopend!



Welke vogels ken jij al?
Op deze pagina staan 12 vogels die op Texel voorkomen, 

ken jij er al een paar?
Klik op de vogels die je (her)kent!

De vogels op de foto’s zijn: zilvermeeuw, blauwe reiger, grutto, scholekster, lep-
elaar, meerkoet, slechtvalk, grauwe gans, kluut, turkse tortel (duif), koolmees en 
spreeuw

Wow wat goed! Jij bent er helemaal klaar voor!

Op pagina 8 kun je de vogelkaart van Texel vinden, dit kan je helpen 

om een echte wadvogelkenner te worden.
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Hoe beweegt een vogel en 
hoe beweegt een mens?
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Wat denk jij dat je nodig hebt als je 
vogels gaat kijken? 
Voeg je tekening in.

Er zijn heel veel juiste antwoorden. Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: vogelboek, verrekijker, 
wandelschoenen, vogelkaart.

Voorbeeld: een pet
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Met deze vogelkaart wordt 

vogels kijken een stuk 

makkelijker!

Ga naar een punt om vogels 

te kijken, hoeveel tel jij er?

Vul het getal 
hier in!

Wat een mooie vogels hè? Hoeveel 
vogels zie jij?



Adem eens diep door je neus in, wat ruik je?

Ruik je de zee, ruik je vogels of ruik je iets 

anders? 

Ruikt het lekker of stinkt het?
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Wist je dat aalscholvers met hun 
vleugels gespreid op een boei of 
een lantaarnpaal staan om hun 

veren te drogen?

Andere watervogels hoeven dat 
niet te doen, omdat zij vetklieren 

hebben die hun veren droog 
houden. Een aalscholver heeft 

geen vetklieren, daarom moeten 
zij hun veren drogen in de wind. 

Daarna kunnen ze pas weer 
verder vliegen.

Wist je dat meeuwen op 
de grond trappelen om 

regenwormen naar boven te 
laten komen? 

Of de regenwormen nou denken 
dat het regen is of een mol (en 
dus gevaar) is nog onduidelijk. 

Wat denk jij? 
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Wat valt je op aan de vogels die 
je ziet?

Maak een woordweb en schrijf de 
opvallende dingen om de cirkel.

trekvogels

Er zijn heel veel juiste antwoorden. Voorbeelden van juiste 
antwoorden zijn: snavel, poten en veren.
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Waarom denk je dat er zoveel 
vogels op Texel zijn?
Kies het juiste antwoord.

A. Er is veel voedsel te vinden op het wad.

E. Alle bovenstaande antwoorden zijn goed.

B. Het landschap van Texel is zo

gevarieerd dat er voor iedere vogel een

geschikt stukje natuur is.

C. Het ligt op de Europese trekroute

vanuit Siberië.

D. Er zijn weinig tot geen roofdieren.

Juiste antwoord: E

E. Alle bovenstaande antwoorden zijn goed.E. Alle bovenstaande antwoorden zijn goed.
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Waarom hebben vogels verschillende 
snavels denk je?

Draai het  boekje om voor het antwoord!

Snavels zijn net als bestek. Als je de hele dag soep 
eet, kom je niet ver met een vork: je hebt een lepel 

nodig. Maar als jij een boterham eet, gebruik je 
juist geen lepel. Elke snavel heeft een bepaald doel 

voor voedsel: er zijn snavels om schelpjes uit de 
wadbodem te kunnen prikken, snavels voor vis en 

nog veel meer.
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Juiste antwoord: Reiger > Vis, Aalscholver > Vis, Smient > (Water)planten, Waterhoen > Waterplanten, 
Blauwe kiekendief > Vlees, Kluut > (Water)insecten, Kanoet > Schaaldieren en insecten, Fazant > Zaden 

Welke snavel hoort bij welk voedsel?
(Water)-
planten

Vlees

Zaden

(Water)
insecten

Vis

Schaal-
dieren



Hoe weten de vogels de weg als ze trekken?

Juiste antwoord: In welke richting en hoe lang een vogel trekt is aangeboren. 
Jonge vogels volgen dus instinctief een bepaalde richting en afstand. Volwassen 
vogels die al een keer in het overwinteringsgebied zijn geweest, kunnen hun 
oriëntatie aanpassen indien nodig. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld de kust 
en waterwegen te volgen, zich te oriënteren door de sterren en de zon of geuren 
en geluiden te volgen.

Draai het boekje om voor het antwoord!
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AKKERVOGEL

HORSMEERTJES

KWIKSTAART

PATRIJS

SCHELPDIEREN

TEXEL

VELDUIL

WADDENVOGEL

BROEDEN

INSECTEN

LEPELAAR

PITTEN

SLUFTER

TREKVOGEL

VIS

ZADEN

DUINEN

KIEKENDIEF

MOKBAAI

RUST

SNAVEL

VELDLEEUWERIK

WAD

Kun jij alle woorden vinden?
De woorden staan van links naar rechts en van boven naar beneden.

Is deze moeilijk? Dat is geen probleem, op de volgende bladzijde is een kleine woordzoeker te vinden!
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Kun jij alle woorden vinden?
De woorden staan van links naar rechts en van boven naar beneden.

Is deze te makkelijk? Probeer dan de woordzoeker op de vorige pagina!

DUIN

SCHELP

UIL

VOGEL

ZAND

INSECT

SNAVEL

VEREN

WAD

LUCHT

TEXEL

VIS

WATER
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Waarom hebben sommige 
vogels zulke lange poten?

Wil je het antwoord 
weten? Vraag het een 
vogelwachter of bij het 
Vogelinformatiecentrum!

of kijk op de volgende pagina!



Antwoord: Wilde eend > Water, Zilvermeeuw > Water, Specht  > Bossen, Fazant > Weide en duin,  
Wulp > Wad en modder, Tureluur > Wad en modder, Torenvalk > Akkerranden (met uikijkpunten), 
Zwarte mees > Bossen

Vogels hebben verschillende poten vanwege de grond waar 
zij leven en eten zoeken. 

Welke poot hoort bij welke ondergrond?

Wad & 
modder

Water

Bossen

Weide & 
duin

Akkerranden 
(met uitkijk-

punten)
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Wist je dat veren bestaan uit kleine 
haartjes (vergelijkbaar met takken aan 
een boom)? Als je een veer ziet, beki-

jk hem eens van dichtbij!

Wist je dat veren bestaan uit kleine 
haartjes (vergelijkbaar met takken aan 
een boom)? Als je een veer ziet, beki-

jk hem eens van dichtbij!

Wist je dat de jan-van-gent de 
grootste Noordzeevogel is? 

Zijn spanwijdte is twee meter!



Luister goed! Kun jij de vogels horen?

Hoeveel vogels hoor jij?
Omcirkel het getal!

1 2 3

4 5 6
Heb je meer vogels gehoord? 

Vul het hier in!
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Kun jij de rebussen oplossen?
Vul het antwoord in de groene vakjes in. 

Is deze te makkelijk? 
Probeer de rebus op de volgende pagina!

Juiste antwoord: Je kunt aan de snavel van een vogel zien wat ze eten.
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Juiste antwoord: Vogels vetten hun veren in om hun verenpak waterdicht te maken.
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Waarom hebben vogels veren?
Kruis de goede antwoorden aan.

A. Uiterlijk vertoon (mooi zijn om
andere vogels te lokken).

B. Camouflage (schutkleuren).

C. Om voedsel achter te verstoppen.

D. Om te vliegen.

E. Om warm te blijven.

F. Om zacht aan te voelen.

G. Om water af te stoten.

Juiste antwoord: A, B, D, E, G



De vogels die je hier ziet, leven graag in 
en rond de zee. Ze drijven op zee, lopen 
over het natte zand of door de duinen. 

Ben je benieuwd hoe het voelt? Pak een 
beetje van het natte zand en laat het 

door je hand glijden. Durf je ook te voelen 
hoe koud het water is?

Als jij een vogel zou zijn, waar zou jij 
graag leven op dit eiland?
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Kun jij het geluid van een trekvogel na 
doen? 

Probeer het maar!

Vogels kennen roepjes en zang. Gezang heeft altijd te maken met 
voortplanting. De roepjes niet per se. Vogels roepen om over van alles te 
communiceren:
• Ze hebben een lokroep: om soortgenoten te lokken en soms voor het

markeren van een territorium.
• Ze hebben een contactroep: om de band in een vogelgroep te onderhouden.

Dit doen ze ook voor de paarband (de vogels die met elkaar paren).
• Ze hebben een alarmroep: deze wordt bij gevaar gebruikt. Er worden dan

korte geluidjes gemaakt, omdat die moeilijk te traceren zijn voor roofvogels.
• Ten slotte hebben ze een bedelroep: dit stimuleert de ouders om de jongen

te voeren.

Bedenk voor elke roep jouw eigen roep en probeer 
het te omschrijven.
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Lokroep:

Contactroep:

Alarmroep:

Bedelroep:



Kun jij je armen bewegen zoals 
vogels hun vleugels bewegen?

V�el vogels ��iegen 
t�  150 �e�er h�o�, 

maar �ist �e dat 
gan�en soms �el 
75�0 �e�er h�o� 

��iegen?



Zie jij lepelaars? 
Dan heb je geluk! Lepelaars zijn 

namelijk niet altijd overal te zien.

Weet jij waar de naam van deze 
vogel vandaan komt? En wat eten 

ze dan?
Wil je het antwoord weten? Vraag het een vogelwachter 

of bij het Vogelinformatiecentrum
of draai het boekje om!

Een lepelaar heeft zijn naam te 
danken aan zijn snavel. Zoals je op de 
foto ziet, heeft de snavel de vorm 
van een lepel. Daarnaast “lepelt” 

een lepelaar water in zijn snavel. Zijn 
snavel dient vervolgens als zeef en 

zeeft zijn voedsel (bijvoorbeeld visjes, 
garnaaltjes en krabbetjes) er tussen 

uit. 
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Ga op de grond liggen (waar dat 
veilig kan). Wees drie minuten stil en 

kijk naar de lucht. 

Wat vliegt er allemaal over jou 
heen? Wat viel je het meest op?



Wow! Heb je alles gedaan?

Super goed zeg! Nu ben je een 
échte trekvogelkenner en is het 
tijd om je diploma op te halen!

Ga naar het 
vogelinformatiecentrum, laat dit 
boekje zien en neem je diploma in 

ontvangst!
Je kan van april t/m augustus ook bij vogelkijkpunten De Horsmeertjes en De 

Slufter terecht om je diploma op te halen!
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