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In de lente zijn vogels druk in de weer. Er wordt gebouwd, 

gevlogen, gelegd, gebroed… Met de kinderen kun je aan 

de slag om de gevleugelde vrienden een handje te helpen. 

Zoek wat goedkope materialen en bouw een eigen doe-

het-zelfzaak voor vogels!

Met wat kosteloos materiaal, houten kistjes, 

touw en takken kunnen kinderen makkelijk een 

heuse doe-het-zelfzaak voor vogels bouwen. 

Daar komen de dieren met plezier hun bouwma-

terialen voor een nest afhalen. Zomaar zonder 

klantenkaart, op vliegafstand! Het kan op een 

eenvoudige en leuke manier.

Als echte architecten maken de kinderen eerst 

een plan. Met potlood en papier tekenen ze 

hun eigen ontwerp. Het kan helpen als ze op 

voorhand even brainstormen, om inspiratie op 

te doen. Probeer te vermijden dat alle kinderen 

hetzelfde gaan maken. Het is belangrijk dat ze 

elk hun eigen ideeën uitwerken en voor variatie 

kiezen.

Deze vragen kunnen helpen:

Welke afdelingen kom je in een doe-het-

zelfzaak tegen? Wat vind je waar? 

Welke materialen zijn er nodig om een nest 

te bouwen? Waar kunnen we die dingen 

verzamelen? 

Moet er een afdak komen om alles droog 

te houden? 

Hoe groot zijn de vogels die we op bezoek 

verwachten?

•

•

•

•

De kinderen timmeren, knopen of nieten de hele 

zaak aan elkaar met kosteloos materiaal. Het kan 

met hout van fruitkistjes, netjes van sinaasappe-

len, takken, schors… Al het kosteloos materiaal 

dat tegen weer en wind bestand is, gebruiken 

ze als basis voor de constructie. Het maakt niet 

veel uit welke vorm of indeling die constructie 

heeft en of ze al dan niet gebaseerd is op het 

bestaande plan.

Binnen de constructie voorzien de knutselaars 

kleine bakjes of vakjes, waarin ze makkelijk 

voorwerpen kwijt kunnen. Ze maken ook een 

opening waarlangs kleine en/of grote vogels 

makkelijk binnen kunnen vliegen. Het is een 

hele klus: ze moeten immers het plastic en 

ander niet-natuurlijk materiaal camoufleren met 

bladeren, mos of takjes. Zo wordt hun doe-het-

zelfzaak geen opzichtig storend element in de 

natuurlijke omgeving. Als kroon op het werk 

kan de doe-het-zelfzaak een leuke naam én 

naambordje krijgen. 

  ls kroon op

het werk kan de 

doe-het-zelfzaak

een leuke 

naambordje 

krijgen’
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In de lente kunnen de kinderen op zoek gaan 

naar een verlaten nest. Ze kijken waarvan het nest 

gemaakt is. Ook in boeken of op internet vinden 

ze hier zeker informatie over. Ze mogen zelf bouw-

materiaal verzamelen voor nesten. Daarna snijden 

ze alles op gepaste lengte, zodat vogels de stuk-

ken makkelijk in hun bek kunnen nemen en ermee 

wegvliegen. 

De doe-het-zelfzaak krijgt een plaats in de tuin. Het 

is belangrijk dat de jonge ontwerpers bij de plaat-

sing letten op een makkelijke aanvliegroute voor de 

vogels. Ze kiezen een veilige hoogte, zodat katten 

niet bij de zaak kunnen. Daarna bevestigen ze met 

hulp van hun begeleid(st)er het geheel aan een 

boom, een muur of op een stok. Let erop dat de 

kinderen altijd kunnen zien wat er in hun zaak ver-

handeld wordt, zonder dat ze de vogels storen of 

afschrikken. Ze moeten die zelf wel makkelijk kun-

nen bijvullen. Kleine tip: in het najaar en de winter 

kun je de doe-het-zelfzaak vullen met allerlei vogel-

voer, zodat het project een tweede leven krijgt.

Een plechtige opening met extra hapjes en drank-

jes, ook voor de vogels, mag niet ontbreken. Voor 

de creatieve knutselaars is het tegelijk een feeste-

lijke afsluiting van het bouwproject. 

Tips:

Laat kinderen vooral hun eigen ideeën uitwer-

ken. Hoe meer verscheidenheid in de eindresul-

taten, hoe boeiender. De kinderen kunnen des 

te trotser zijn op hun eigen werk.

Bedenk oplossingen om de materialen stevig 

vast te maken, zeker bij jonge kinderen. Als het 

werk bij de eerste windstoot uit elkaar valt, zul-

len de bouwers de volgende keer weinig zin 

hebben om nog iets in elkaar te zetten…

Zorg voor een vaste plaats waar je gevaarlijke 

materialen bewaart. Zo blijven die niet rond-

slingeren tussen het andere materiaal. Assisteer 

de kinderen wanneer ze gevaarlijke karweitjes 

met zaag, stanleymes of snoeischaar moeten 

uitvoeren. 

•

•

•
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Kosteloos materiaal: hout 

van fruitkistjes, netjes van 

sinaasappelen, takken, 

schors, bladeren, potjes, 

blikjes, mos, oude plankjes, 

restjes kippengaas 

Snijmateriaal: scharen, 

snoeischaar, zaagje, eventu-

eel stanleymes, kniptang

Tekenmateriaal: potloden, 

gummen, stiften, markeer-

stiften

Hechtmateriaal: nietma-

chine, nietpistool, lijm, 

plakband, touw, raffia, 

ijzerdraad, hamer, spijker-

tjes, houtlijm (afhankelijk 

van het kosteloos materiaal 

dat je gebruikt)

Vulmateriaal: vogelvoedsel, 

zaden, grassen, takjes, stro, 

hooi, nootjes

•

•

•

•

•

Benodigdheden
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