
 

Vroege Vogels in de klas 
De tureluur 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Vroege Vogels gaat 
Menno Bentveld de tureluur van dichterbij 
bekijken. Hij leert over de leefomgeving 
en broedgewoontes van deze bijzondere 
vogel. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Tureluur, weidevogel, natuur, Nederland, 
broeden.  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 30 en 31.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas‘. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals: ‘De 
kraanvogel’. 
 
Antwoorden 
1a In de broedperiode. b Water 2 De 
grutto is groter en heeft meer oranje op 
zijn kop. De tureluur is eenvoudiger 
gekleurd (bruin en wit). 3a Ze vormen in 
principe een vast paar voor het hele leven. 
b Als de partner te laat terugkomt uit 
Afrika. 4a April, mei en juni. b Dat is omdat 
de kuikens al ver ontwikkeld zijn als ze uit 
het ei komen. 5 D 6 De kievit verdedigt zijn 
nest heel fel. Door een nest te bouwen in 
de buurt van de kievit blijft het goed 
beschermd. Andere vogels en roofdieren 
worden door de kievit weggejaagd. 7 
Eigen antwoord, bijvoorbeeld: 
natuurbeschermers kunnen bepaalde 
vogels goed in de gaten houden. Of 
mensen kunnen dit broedgebied 
onderzoeken en namaken om meer 
tureluurs te lokken naar Nederland. 

Kijkvragen 
 
1a In welke periode is de tureluur in de 
weides te vinden? 
b Wat is er altijd in de omgeving van de 
tureluur naast weide? 
 
2 Noem twee verschillen tussen een 
tureluur en een grutto.  
 
3a Wat bedoelen ze met ‘tureluurs zijn 
monogaam’?  
b Wat kan een reden zijn dat dit verandert?  
 
4a In welke maanden broedden de 
tureluurs?  
b Leg uit waarom de eieren van de tureluur 
vrij groot zijn.  
 
5 Wat wordt niet genoemd als voedsel van 
de tureluur? 
A garnalen 
B slakken  
C insecten 
D zaden 
E vissen  
 
6 De tureluur broedt het liefst in de buurt 
van de kievit. Leg uit waarom.  
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Tureluurs komen terug naar de plekken 
waar ze succesvol hebben kunnen broeden. 
Geef een reden waarom dit belangrijke 
informatie is.  
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