
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Zangvogels in de heg 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 

Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Heggen vormen al eeuwenlang een natuurlijke 
afbakening van een stuk land en ze zitten vaak vol 
leven. Het is de ideale schuilplaats en voedselbron 
voor vogels en insecten. Heggen vormen een 
ideaal ecologisch netwerk. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren / Aardrijkskunde: Landschappen 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Antwoorden 
 
1 bij percelen en tuinen  
2 A, B en C 
3 Een ecologisch netwerk is een netwerk van 
natuurgebieden waartussen soorten zich kunnen 
bewegen voor voedsel, voortplanting en 
territoriumspreiding  
4 De roodborsttapuit, de braamsluiper, de vink, 
de tjiftjaf en de winterkoning 
5 kardinaalsmutsstippelmotten 
6 grassen / snavel / stekel / eieren / vogel / water 
7 Ze bakenen er hun territorium mee af en in het 
voorjaar proberen ze er een partner mee te 
verleiden. 
8 B. omdat het geluid dan ver draagt door de 
luchtvochtigheid 
  

Kijkvragen 
 
1 Noem twee plekken waar heggen veel gebruikt 
worden als afbakening.  
 
2 Waarom is een heg een ideale plek om te vertoeven 
voor vogels? (Meerdere antwoorden mogelijk).  
A. Hij is ondoordringbaar voor mensen, vee en honden 
B. Er is veel voedsel te vinden  
C. Er is schaduw om zich in te verschuilen 

 
3 Leg uit wat een ecologisch netwerk is.  
 
4 Welke vijf vogelsoorten komen er in de video voorbij? 
De roodborsttapuit  De braamsluiper 
De houtduif   De Vink 
De tjiftjaf   Het roodborstje  
De merel    De Winterkoning 
 

 
 

5 Hoe heten de rupsen die een muur van draden 
spannen om hun vijanden buiten de deur te houden.  
 
6 De kunst van een nestje bouwen. Vul in: 
In de heg vindt Lars nestjes gemaakt van …………… uit de 
omgeving die achthoekig zijn geknikt. De vogel heeft het 
nestje gemaakt met alleen zijn …….. . Het nestje zit op 
een moeilijk bereikbare plek tussen ………..struiken. Het 
moet stevig genoeg zijn om zowel de ………… als de 
…………… te dragen. Het moet bovendien ……….. kunnen 
afvoeren.  
 
7 Welke twee functies heeft het gezang van zangvogels? 
 
8 Waarom beginnen sommige vogels als twee uur voor 
zonsopgang te zingen? 
A. om voedsel te zoeken 
B. omdat het geluid dan ver draagt door de 
luchtvochtigheid 
C. om hun partner te vinden   
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Samengevat 
Heggen vormen al eeuwenlang een natuurlijke 
afbakening van een stuk land en ze zitten vaak vol 
leven. Het is de ideale schuilplaats en voedselbron 
voor vogels en insecten. Heggen vormen een 
ideaal ecologisch netwerk. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren / Aardrijkskunde: Landschappen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘dieren en hun leefomgeving’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken biologie en aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Milieukunde  
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Biologie 
Klimaatwetenschap 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Noem twee plekken waar heggen veel gebruikt 
worden als afbakening.  
 
2 Waarom is een heg een ideale plek om te vertoeven 
voor vogels? (Meerdere antwoorden mogelijk). 
A. Hij is ondoordringbaar voor mensen, vee en honden 
B. Er is veel voedsel te vinden  
C. Er is schaduw om zich in te verschuilen 

 
3 Leg uit wat een ecologisch netwerk is.  
 
4 Welke vijf vogelsoorten komen er in de video voorbij? 
De roodborsttapuit  De braamsluiper 
De houtduif   De Vink 
De tjiftjaf   Het roodborstje  
De merel    De Winterkoning 
 

 
 

5 Hoe heten de rupsen die een muur van draden 
spannen om hun vijanden buiten de deur te houden.  
 
6 De kunst van een nestje bouwen. Vul in: 
In de heg vindt Lars nestjes gemaakt van …………… uit de 
omgeving die achthoekig zijn geknikt. De vogel heeft het 
nestje gemaakt met alleen zijn …….. . Het nestje zit op 
een moeilijk bereikbare plek tussen ………..struiken. Het 
moet stevig genoeg zijn om zowel de ………… als de 
…………… te dragen. Hij\\et moet bovendien ……….. 
kunnen afvoeren.  
 
7 Welke twee functies heeft het gezang van zangvogels? 
 
8 Waarom beginnen sommige vogels als twee uur voor 
zonsopgang te zingen? 
A. om voedsel te zoeken 
B. omdat het geluid dan ver draagt door de 
luchtvochtigheid 
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