
STAPPENPLAN
1.  Maak het melkpak schoon en droog.
2.  Plak het melkpak vol met groen papier.
3.   Teken op de voorkant drie horizontale vlakken van vijf centimeter breed  

en één centimeter lang en knip deze uit. 
5.  Maak aan de achterkant een luikje van vijf bij vijf centimeter.
6.  Beplak het melkpak met bladeren, totdat je bijna geen groen papier meer ziet.
7.  Zorg dat de spleetjes open blijven en het luikje open kan.
8.  Stop wat boomschors en bladeren in het pak door het luikje.
9.  Maak gaatjes aan de bovenkant en trek hier het touw doorheen.
10.  Hang je vlinderhuis op een zonnige plek.

Tip: Koop vlindervriendelijke planten voor in je tuin of op je balkon  
en help de vlinders nog meer!

Koolwitje      Kleine vos      Citroenvlinder     Oranjetip       Dagpauwoog

Vlinders spotten! Welke vlinders zie jij bij jouw vlinderhuis? 

WAT HEB JE NODIG?
•  Leeg melkpak
•  Touw
•  Lijm
•  Potlood
•  Lineaal
•  Schaar
•  Groen papier
•  Boomschors
•  Bladeren



STAPPENPLAN
1.   Maak een vierkant raamwerk van hout met een harde achtergrond.  

Wees creatief met de vorm! Hieronder zie je een paar voorbeelden.
2.   Verdeel het raamwerk in aparte vakjes. Dit worden de  

verschillende kamers.
3.   Vul ieder vakje met een ander materiaal. De holle stengels  

en buisjes stapel je netjes naast en op elkaar. 
4.  Hang je insectenhotel op een zonnige plek.

WAT HEB JE NODIG?
•  Dennenappels
•  Stro
•  (Bamboe)stengels
•  Vier houten planken
•  Baksteen met spleten
•  Kippengaas
•  Spijkers
•  Hamer
•  Touw



STAPPENPLAN
1.  Smelt het frituurvet in de pan.
2.  Haal de pan van het vuur als het frituurvet is gesmolten.
3.  Roer het strooivoer door het gesmolten frituurvet. Pas op voor het hete vet!
4.  Giet het mengsel voorzichtig in de cupcakevormen.
5.  Zet de cupcakevormen in de koelkast.
6.  Laat een paar uur staan, totdat het frituurvet hard is geworden.
7.  Als het frituurvet hard is geworden kun je de vogeltaartjes uit de vorm halen.
8.   Je kunt de taartjes nu versieren met strooivoer of doppinda’s.  

Gebruik de pindakaas zodat je versiering goed blijft plakken.

  Merel          Huismus         Spreeuw         Koolmees      Winterkoning

WAT HEB JE NODIG?
•  Pan
•  Blok frituurvet
•  (Siliconen) cupcakevormen
•  Strooivoer voor buitenvogels
•  Doppinda’s
•  Pindakaas (speciaal voor vogels)

Vogels spotten! Welke vogels smullen er van jouw vogeltaartjes?



STAPPENPLAN
1.  Snijd de sinaasappel doormidden.
2.  Pers de sinaasappel uit en giet het sap in een glas.
3.  Geniet van je glaasje verse sinaasappelsap! 
4.  Meng drie eetlepels pindakaas met 200 gram strooivoer en roer dit goed door.
5.  Voeg nog drie eetlepels pindakaas toe en meng weer goed.
6.  Maak met een spijker twee gaatjes aan elke kant van de sinaasappelhelft.
7.  Knip twee stukken touw van 30 centimeter af.
8.  Steek met behulp van de satéprikker het touw door de gaatjes van de sinaasappelhelft.
9.   Als het touw door de twee gaatjes hebt gekregen, maak je een knoop zodat je de  

sinaasappelhelft kunt ophangen.
10.  Vul de sinaasappel met het zaadmengsel en druk het goed aan.
11.  Hang de sinaasappel in je tuin of op balkon.

  Ekster        Tortelduif       Heggenmus        Gaai         Bonte specht

Vogels spotten! Welke vogels komen er van jouw vogelvoerhouder eten? 

WAT HEB JE NODIG?
•  Snijplank
•  Schaar
•  Mes
•  Spijker
•  Satéprikker
•  Lepel
•  Sinaasappel
•  Citruspers
•  Glas
•  200 gram strooivoer voor buitenvogels
•  Pindakaas (speciaal voor vogels)
•  Touw



STAPPENPLAN
1.  Knip aan beide kanten een groot gat halverwege het flesje.
2.  Prik daaronder aan beide kanten twee kleine gaatjes.
3.  Steek een (eet)stokje door de kleine gaatjes.
4.  Vul het flesje tot aan het grote gat met vogelvoer.
5.  Schroef de dop op het flesje, met het touwtje ertussen.
6.  Hang het flesje op aan het touwtje.

  Vink          Roodborstje       Tjiftjaf          Houtduif       Pimpelmees

Vogels spotten! Welke vogels ontdek jij bij jouw vogelvoederfles?

WAT HEB JE NODIG?
•  Leeg plastic flesje
•  Schaar
•  Touw
•  Vogelstrooivoer
•  (Eet)stokje


