
Excursie Nestkasten Route 2022. 

 

Ter afsluiting van de Nestkasten Route 2022 hebben we  een bezoek gebracht aan het 

Vogelpark in Ruinen.  Een enthousiast jong echtpaar heeft het park recent overgenomen en 

werkt met zichtbaar plezier met de talloze vogels en kleine zoogdieren. Het park ligt bijna 

aan het einde van het “Wolden fietspad”,  ongeveer 400 meter vanaf de “De Luie Tuinman” . 

 
 

 

Ondanks het warme weer (25 graden) waren we als Natuurvereniging Zuidwolde met 19 

personen  enthousiast aanwezig. Begeleiders, ouders en kinderen werden aan het werk 

gezet met speurtochten over (jawel!) nestkasten, vogelkapsels, vogelkleuren en 

vogelnamen. Wie weet het verschil in nestbouw tussen een Boerenzwaluw en een 

Huiszwaluw? 

 

 
 

De gedrevenheid om de speurtochten te voltooien werd slechts onderbroken door een koel 

drankje en een smakelijk broodje “knak” met een saus naar keuze (rood of wit). De kinderen 

mochten dit zelf klaar maken en lieten het zich  (soms meerdere malen) goed smaken. 

Inmiddels is mij ook duidelijke hoeveel worstjes op een broodje passen. (Hint… het is altijd 

meer dan je denkt!) 

 

 

 

 



 

 

Met name met de sprekende vogels als Kaketoe, Papegaai en Raaf zijn vele semi-

interactieve gesprekken gevoerd door de jeugd.  

 

 
 

Het praatvermogen van de vogel hangt overigens af van de dikte van de tong zoals een van 

de ouders mij vertelde. De genoemde vogels beschikken allen over een dikke tong! 

 

Er was genoeg te zien op het park. De Lepelaars hadden eieren gelegd, jonge Steltlopers 

verborgen zich onder hun ouders en Wevervogels waren druk bezig met nesten bouwen. 

Overigens is dat laatste een zinloze bezigheid omdat binnen een kooi een mooi nest altijd 

wordt vernield door andere mannetjes die geen concurrentie verdragen. 

En heb je wel eens een grondeekhoorn gezien? 

 

    
 



Het geheel werd na 2,5 uur afgesloten met knuffelen van de kleine geitjes. Ook de geitjes 

hebben hier (bij navraag) van genoten volgens de beheerders. 

Ongeveer 14  kinderen hebben twee van de vier nestkast routes actief gevolgd. Naast de 

bekende Kool/ Pimpelmees en Spreeuw hebben ze ook nesten gezien van de Bonte 

Vliegenvanger en Kleine Boomklever. Hannie, Peter, Theo en Freek nogmaals bedankt voor 

jullie inzet. 

 

Albert Heere 


