
 

Antwoorden van “Het grote Vogelrevalidatiecentrum 40 dingen Doe-boek”  

Gefeliciteerd met het maken van alle opdrachten, je bent nu een echte natuurkenner!  

We hopen dat je veel plezier hebt gehad met het maken van de opdrachten en hieronder kun 

je alle antwoorden terug vinden.  

 

Vraag 1:  nvt 

Vraag 2: 

  

Vraag 3: nvt 

Vraag 4: nvt 

Vraag 5:   

1. Egel: Je kunt een egel helpen door een rommelhoekje in je tuin te maken. De egel 

kruipt hier graag onder om te slapen en overwinteren.  

2. Koolmees: mezen en tuinvogels kun helpen door veel struiken, planten en 

bloemen te planten in de tuin. Hierdoor is er veel spinnetjes en nestmateriaal te 

vinden.  

3. Bij: bijen hebben stuifmeel nodig om honing van te maken. Stuifmeel zit in 

bloemen, zorg dus voor veel bloeiende planten in de tuin.  

4. Vlinder: Vlinder leven van de nectar van een bloem en zijn dus gebaat bij veel 

bloemen in de tuin.  

  



Vraag 6:  

1. Bunzing 

2. Hermelijn 

3. Wezel 

4. Roodborstje 

5. Verschillende soorten muizen 

6. Egel 

En nog meer dieren die je op het bord in bij de musterdhoop kunt vinden.  

Vraag 7: Bijen houden van bloemen (stuifmeel), plak dus een paar bloementjes in je boekje 

Vraag 8: Van links boven naar rechts onder Oehoe, Ijsvogel, Zwaluw, Reiger, Kip, Eend, 

Specht, Gans,  

                Huismus, Merel, Zeearend, Kraai. 

Vraag 9: nvt 

Vraag 10: Het aantal in de kooien veranderd vaak, dus alle antwoorden zijn goed!  

Vraag 11: Grote Lijster, die gebruikt ook zand om zijn nestje te verstevigen 

Vraag 12: Zand, Schedel van een muis, Schild van een kever 

Vraag 13: 2,1,5,3,4 (van links naar rechts) / VOGEL (van links naar rechts)  

Vraag 14: Super gedaan, de insecten zullen blij zijn!  

Vraag 15: En? Kwamen de wormen kijken?  

Vraag 16: Botten van vogels zijn hol waardoor ze lichter zijn dan zoogdierbotten. Dit is  

                  handig want om te kunnen vliegen mag je niet te zwaar zijn!  

Vraag 17: nvt 

Vraag 18: Hoeveel heb je er geteld? Het aantal is iedere dag anders..  

Vraag 19: nvt 

Vraag 20: Heb je de 10 eitjes gevonden?  

Vraag 21: Dieren die in ons centrum vaak binnengekomen zijn vogels die in de prikkeldraad  

                  vast hebben gezeten. Ook zien we regelmatig vogels met vishaken of visdraad om  

                  hun lijf heen gewikkeld binnen komen. De bijzonderste en helaas ook regelmatig  

                  voorkomende zwerfafval-vogel is de Ooievaar. Deze zien de postNL-elastieken  

                  aan als wormen en eten hun buik rond met deze elastieken, waardoor ze later in  

                  de problemen komen. Als we er op  tijd bij zijn kunnen we de elastieken             

                  verwijderen uit de maag en kan de vogel weer gewoon voedsel eten.  

Vraag 22: veer 1: zwaluw (middelste vogel), Veer 2: Ekster (rechtse vogel), Veer 3: Kerkuil  

                  (linkse vogel) 

Vraag 23: nvt 

Vraag 24: Heb je ze gezien?  

Vraag 25: eten de vogeltjes al van je mannetje?  



Vraag 26: Als je wilt kun je de vogel bij ons afgeven? We geven hem dat tijdelijk een plekje in  

                  onze zaal.  

Vraag 27: nvt  

Vraag 28: Van links naar rechts: Solitaire bijen, oorwormen, lieveheersbeestjes, spinnen,  

                  vlinders.  

Vraag 29: Knobbelzwanen werden vroegen gekweekt voor het dons in kussens en  

                  dekbedden. 

Vraag 30:   

1. Haas: de onderste ronde keutels 

2. Vos: de 4e drol van onder, langwerpig met een puntje 

3. Rat: de 2e keutels van boven 

4. Egel: de bovenste langwerpige drol.  

5. Schaap: de 3e keutel van boven. Een samengestelde drol met meerdere keutels 

Vraag 31: nvt 

Vraag 32: In de vogelkijkhut staan vogelplaten waarmee je de vogels kunt determineren.  

Vraag 33: nvt 

Vraag 34: nvt 

Vraag 35: nvt 

Vraag 36: nvt 

Vraag 37: hoe vroeg ben je opgestaan? Heb je veel dieren gezien?  

Vraag 38:  

1. Gras en mos is altijd beter dan gif. Gebruik zo weinig mogelijk gif, maar zoek naar 

natuurlijke opties.  

2. Bloemen en kruidenweides zorgen voor een grote biodiversiteit. Kale, zandakkers 

niet.  

3. Een schone stoep biedt geen ruimte voor de insecten om veilig weg te kruipen, 

zoals onder een bloempot of plantenborder.  

Vraag 39: De oren van een uil staan aan de zijkant van hun kop en aan elke kant op een  

                  andere hoogte. Hierdoor kan de uil met zijn gehoor de positie van een prooi  

                  precies bepalen!  

Vraag 40: Wat is je favoriete dier?  

 

Misschien had je niet alles goed, maar je bent ontzettend goed bezig geweest met de natuur 

en dat is het aller belangrijkste!  

We hopen je nog vaak te zien in ons centrum!  

 


