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Reizen als vogels

Vragen

Welke van onderstaande dingen heb jij gedaan 
voordat je vertrok?
 Eten / drinken  Jas aan
 Route uitstippelen Naar de wc

Je hebt de website ‘reizen als vogels’ aangeklikt. 
Deze website laat zien dat jouw reis naar Texel veel 
lijkt op de reis die vogels maken. Vogels vliegen soms 
10.000 kilometers voordat ze op Texel aankomen. 
Onderweg praten vogels met elkaar, komen gevaren 
tegen, rusten ze soms uit en zoeken de weg. Bij deze 
vragen laten we zien hoe jij reist en hoe vogels reizen. 
Wil je meer weten over trekvogels, lees dan de ‘wat 
doen vogels’  op de website.

1.

Vogels doen dit ook allemaal op hun eigen manier, 
namelijk door heel veel te eten: opvetten. 

Met welk vervoersmiddel ga jij naar Texel? En met 
hoeveel mensen ben jij onderweg naar Texel?2.

Vogels kunnen alleen vliegen, ze weten de weg door 
hun ingebouwde kompas. Oudere vogels weten ook 
waar ze zijn door naar de omgeving te kijken. Vogels 
vliegen in een groep omdat dit veiliger en gezelliger is.  

Welke mogelijke gevaren ben je onderweg 
tegen gekomen? 3.

Vogels komen onderweg veel mogelijke gevaren 
tegen, namelijk windmolens, ramen en roofdieren. 

Welke van onderstaande dingen heb jij onderweg 
gedaan?
 Op de navigatie kijken.
 Tussenstop om naar de wc te gaan.
 Bellen / appen, dat jullie eraan komen. 

4.

Vogels doen dit ook allemaal op hun eigen manier, 
onderweg babbelen ze met verschillende roepjes. 

Hoeveel km is jouw reis naar Texel? En hoe lang 
duurt jouw reis naar Texel?5.

Voor vogels is de reis vaak duizenden km lang en 
zij doen wel 14  dagen over hun reis.

Ben je al eens eerder in Texel geweest en ging je 
toen naar dezelfde plek als nu?6.

Vogels hebben voorkeuren als het gaat om hun 
leefgebied. Elke vogels(soort) kiest zijn eigen 
plekje op Texel. Er zijn vogels die wel van natte 
graslanden houden en niet van de zee. 

Moest je lang wachten bij de overtocht met de 
boot naar Texel?7.

Vogels wachten op de gunstige wind voor de 
overtocht. Als ze hoog vliegen is het mooi weer, 
als ze laag vliegen hebben ze vaak tegenwind. 

Je bent aangekomen op Texel! Wat fijn. Wat doe je 
allemaal bij aankomst?
 Naar verblijfplaats toe Uitrusten
 Fietsen / wandelen Uiteten gaan
 Vogels kijken  Winkelen

8.

Vogels gaan na aankomst op Texel een partner zoeken, 
een plek om te eten en een plek om een nest te maken. 

Ontdek meer op: www.reizenalsvogels.nl

Ontdek meer op: www.reizenalsvogels.nl


