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Wintervogelonderzoek 2013/2014 

 
Met dit onderzoek proberen we kwantitatief vast te stellen wat de voorkeur is van 

wintervogels. Hiervoor is een beperkt aantal bekende voedselsoorten geselecteerd. 

 

Door met veel personen waarnemingen te doen hopen we te komen tot betrouwbare 

uitspraken voor veel verschillende vogelsoorten. 

 

Het onderzoek is eenvoudig van opzet zodat iedereen die vogels kan voeren hier aan deel kan 

nemen. 

 

Waarnemingen kunnen te allen tijde gedaan worden tussen 1 december en 1 maart; er hoeft 

dus geen vaste periode te worden waargenomen. Dus even een kwartiertje waarnemen voor 

het werk kan bijvoorbeeld ook. 

 

De bedoeling is dat er genoteerd wordt welke vogel kiest voor welk voedsel. 

 

Voor dit onderzoek zijn speciale voederbalkjes gemaakt met vijf gaten voor vijf 

voedselsoorten. Labels zijn aangebracht op de voederbalkjes zodat er van vanachter het raam 

(of vanuit schuiltentje) eenvoudig kan worden vastgesteld welk voedsel gekozen wordt. 

 

De volgende zaken dienen verder in acht te worden genomen: 

 

 Zorg dat tijdens het waarnemen alle vijf de voedselsoorten aanwezig zijn in de juiste 
gaten van het voederbalkje. Dit is heel belangrijk! 

 

 Om vogels te laten wennen aan de voederbalkjes kan ander voedsel gebruikt worden 
(bijv. stukjes brood o.i.d. en bij voorkeur niet iets wat moeilijk te verwijderen is, zoals 

vet) zodat we het officiële voedsel een beetje sparen. Als er genoteerd gaat worden 

moet uiteraard het andere voedsel verwijderd worden het juiste gaatje met het juiste 

voedsel gevuld worden. 

 

 Voor iedere waarneming moet een nieuwe regel op het formulier worden gebruikt. 

Niet turven dus. 

 

 Als een vogel langere tijd uit één vakje eet dan noteren als één waarneming. Als de 
vogel overschakelt naar een ander vakje, dan is dit een nieuwe waarneming. Als hij 

daarna weer terug overschakelt naar het eerste voedsel dan is dit ook weer een nieuwe 

waarneming. 

 

 Als een bijvoorbeeld Koolmees een zonnepit pakt en deze in een naburige struik opeet 
is dit uiteraard één waarneming. Als hij daarna weer terugkeert naar het voederbalkje 
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en weer een zonnepit pakt is dit opnieuw een waarneming (en dus nieuwe regel) 

omdat dit een nieuw keuzemoment is. 

 

 Als het heel druk is op het voederbalkje dan is het niet altijd mogelijk om alles bij te 
houden. Noteer alleen waarneming die zeker zijn. Het is niet erg als je er een paar mist 

zolang als degene die je noteert maar correct zijn. 

 

 De voorkeur is om alleen het voedselbalkje te gebruiken zonder verdere vormen van 

voedselverstrekking. Maar als je dat bezwaarlijk vindt en je al voedselvoorzieningen 

hebt voor wintervogels dan kun je dit voederbalkje er eventueel gewoon bij plaatsen. 

Er mogen echter alleen waarnemingen genoteerd worden van voedselopnames van het 

officiële voederbalkje voorzien van het juiste voedsel.  

 

 We willen graag weten in wat voor omgeving je waarneemt (eigen tuin, in het bos 
etc.). Dit graag aangeven op het formulier. Zie voorbeeld hieronder. 

 

 Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd maar je mag het ook als excel 
bestand opsturen info@vwgdekempen.nl. Wel graag dezelfde kolommen gebruiken. 

 

 

 

 

 
Voorbeeldformulier 
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