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Het is al weer geruime tijd geleden dat wij het plan hebben opgevat om op vogel-
gebied iets zinvols voor en met de jeugd in IJsselstein te gaan doen. Wij kwamen 
daarbij uit op het inmiddels bekende nestkastjesproject voor IJsselsteinse basis-
schoolleerlingen. Daar de gemeente IJsselstein voornemens is in de nabije toe-
komst meer dan 2000 bomen te kappen, werden wij nog eens extra gestimuleerd. 
 

 
 

Les over tuinvogels 
 
In januari hebben wij elf basisscholen aangeschreven met het verzoek om een 
nestkast op te mogen hangen en tevens een begeleidende les over tuinvogels te 
geven. Zeven scholen hebben hier positief op gereageerd en vier scholen (Nico-
laasschool, Onze Lieve Vrouw van Fatima, De Touwladder en Jenaplanschool De 
Overkant) hebben ruimte gemaakt in hun lesprogramma voor één of meerdere 
gastlessen over tuinvogels. 
 
“Week van de Nestkast” 
Henk Lichtenbeld hebben wij bereid gevonden de eventuele jonge vogels te ko-
men ringen en in overleg met hem hebben wij 15 nestkastjes aangeschaft. De 
kastjes moesten van boven te openen zijn, zodat de jongen er voor het ringen 
gemakkelijk uit te halen waren en niet het gevaar liepen uit de kast te vallen. 
Voorafgaand aan de “Week van de Nestkast” (ja, deze bestaat echt!) hebben wij 
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met behulp van onze jeugdige Astrid Hiemstra de nestkastjes bij de diverse scho-
len opgehangen. Vrouwen die de hele dag gewapend met een ladder door IJssel-
stein wandelen, trekken veel bekijks… De kastjes hebben wij zodanig opgehangen 
dat ze vanuit één of meerdere klaslokalen goed zichtbaar waren, zodat de leerlin-
gen de activiteiten van de vogels konden volgen. Voor Zenderstreeknieuws heb-
ben wij een tekstje over ons project geschreven en dit is op 19 februari 2014 met 
een leuke begeleidende foto geplaatst. 
 
Gastlessen en herkenningskaart 
In maart hebben wij 6 gastlessen gegeven over tuinvogels met behulp van een 
Powerpoint presentatie, speciaal afgestemd op jonge kinderen met veel informatie 
over nestbouw, eitjes, de vaak snelle groei van jonge vogels etc., opgeleukt met 
grappige plaatjes. De leerlingen stelden vertederende en originele vragen en wa-
ren allemaal enthousiast. Aan het einde van de les kregen zij een vogelherken-
ningskaart aangeboden die met groot enthousiasme in ontvangst werd genomen.  
 

 
 
Jongetje met herkenningskaart 
 
Later hoorden wij van één van de docenten dat de leerlingen tijdens de pauze met 
hun herkenningskaart op zoek waren naar vogels… 
In Zenderstreeknieuws van 26 maart 2014 is weer een artikeltje gewijd aan ons 
project. 
 
Inspectie nestkasten 
In mei hebben wij samen met Henk Lichtenbeld de nestkastjes geïnspecteerd in 
de hoop op kastjes vol jonge meesjes. Van de Nicolaasschool hadden wij na een 
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week al gehoord dat er koolmezen uitgebreid naar hun kastje waren komen kij-
ken. De juf had zelf al een logboekje in het lokaal gelegd waar de kinderen de 
koolmeesactiviteiten konden noteren! Helaas bleek er tijdens onze inspectie 
slechts één nestkastje bewoond te 
zijn. Toen wij later samen met 
Henk de jonge mezen wilden gaan 
ringen, bleken ze allemaal dood te 
zijn… Mogelijk kwam dit door een 
lange regenperiode die hier aan 
vooraf was gegaan. In juni heb-
ben wij opnieuw de nestkastjes 
geïnspecteerd hopend op een 
eventueel tweede broedsel. He-
laas bleek dat de kastjes alleen 
onderdak hadden verschaft aan 
honderden oorwurmen. 
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Enthousiaste kinderen 
Ondanks het feit dat er geen 
sprake is geweest van succesvolle 
broedsels, gaan wij volgend jaar 
door met dit project en willen wij 
dit graag nog wat uitbreiden. Nog 
niet alle basisscholen in IJsselstein 
zijn aangeschreven en nog niet 
alle scholen hebben meegedaan. 
Wij zijn blij dat wij het ophangen 
van de nestkastjes gepaard heb-
ben laten gaan met de gastlessen. Wij zijn ervan overtuigd  dat via ons project 
veel kinderen enthousiast geworden zijn voor vogels. Omdat kinderen steeds min-
der buiten spelen en daardoor steeds minder met vogels en natuur in aanraking 
komen, is het een zeer zinvol project geweest! 

Ophangen nestkast

 
Excursie 
Rest ons nog te melden dat wij op 24 april 2014 een vogelexcursie hebben geor-
ganiseerd rondom de Nedereindse Plas voor groep 8 van de Nicolaasschool. De 
dag voor de excursie hebben wij een voorbereidende les gegeven over de vogels 
die wij tegen zouden kunnen komen bij de plas. Tijdens de excursie waren de 
kinderen weer zeer enthousiast en ondernemend. Hoogtepunten waren de witte 
en de gele kwikstaart en niet te vergeten het visdiefje! En met je mobiel vogelge-
luiden opnemen, viel ook in de smaak. Gewapend met een doos vol zwaar be-
broedde eendeneieren die de kinderen van de bodem van de plas hadden opge-
vist, fietsten zij voldaan weer terug naar school.  
Onze speciale dank gaat uit naar alle leden van de Vogelwacht Utrecht. Zonder de 
financiële steun van de Vogelwacht was dit project niet mogelijk geweest.  
 


