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1	 merel
2	 staartmees
3	 vink
4		 groenling
5		 turkse	tortel
6		 houtduif

7		 zanglijster
8		 tjiftjaf
9		 tuinfluiter
10		 roek
11		 (vlaamse)	gaai
12		 roodborst

13		 fitis
14		 zwartkop
15		 heggemus
16		 huismus
17		 winterkoning
18		 ekster

19		 witte	kwikstaart
20		 waterhoen
21		 meerkoet
22		 fuut
23		 blauwe	reiger
24		 wilde	eend

Deze vogelsoorten wonen niet in nestkasten, maar bouwen zelf een nest
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Deze folder is verkrijgbaar bij:
VVV ParkPaviljoen Laarbeek
Parklaan 3, 5741 EZ Beek en Donk

IVN-winkel Laarbeek
‘t Hof 24, 5741 RF Beek en Donk
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Dit project van IVN Laarbeek is 
mede mogelijk gemaakt door:

bosuil

Wandelroutes 
Vogelnatuurpad

Route  
2,5 km.

Route 
4 km.

Startpunt
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1		 grauwe	vliegenvanger
2		 pimpelmees
3		 boomkruiper
4		 gekraagde	roodstaart
5		 koolmees
6		 grote	bonte	specht
7		 groene	specht

8		 steenuil
9		 bosuil
10		 torenvalk
11		 huiszwaluw
12		 gierzwaluw
13		 zwarte	roodstaart
14		 boomklever

15		 ringmus
16		 bonte	vliegenvanger
17		 spreeuw
18		 kauw
19		 holenduif
20		 ijsvogel

Deze vogelsoorten broeden vaak in nestkasten

Het Vogelnatuurpad
Vogels zijn niet weg te denken uit ons leven. Om plezier te beleven 
naar het kijken van vogels en iets van het vogelleven te begrijpen is 
dit vogelnatuurpad gemaakt. Behalve van vogels kun je ook volop ge-
nieten van de prachtige bomen en planten. En natuurlijk van de boei-
ende insectenwereld.

Deze folder is een hulpmiddel om de in dit gebied voorkomende  
vogelsoorten beter te leren kennen. Volgens de vogelwerkgroep van 
IVN Laarbeek kun je op dit vogelpad wel vijftig soorten tegenkomen. 
Deze staan bijna allemaal afgebeeld in deze folder.

De meeste vogelsoorten bouwen hun eigen nest. Elke soort op zijn  
eigen manier. Dat kan in een boom zijn, op de grond, op het water 
of in een gebouw. Soms is er geen geschikte plaats of nestmateriaal. 
Dan helpen we een handje door het ophangen van nestkasten.

In deze folder zijn de vogelsoorten opgedeeld in twee groepen: 
• vogels die kunnen broeden in nestkasten
• vogels die altijd zelf voor een nest zorgen.

Tips om zoveel mogelijk te genieten van de vogels
• Neem vogelgids en verrekijker mee;
• Wandel bij voorkeur in de ochtend;
• Het voorjaar is de meest  

interessante periode;
• Doe zo rustig mogelijk;
• Blijf op het pad.

Ligging vogelnatuurpad
Het vogelnatuurpad ligt in de di-
recte omgeving van het gemeente-
huis. Dit prachtige park met de vele  
vijvers wordt wel de ‘groene long’ 
van Beek en Donk genoemd.

Aan de Koppelstraat tegenover het 
gemeentehuis staat bij het ParkPa-
viljoen een paneel met informatie 
over de route. Vanaf hier de route-
paaltjes met opschrift ‘Vogelnatuur-
pad’ volgen.

Op de achterzijde van deze folder 
staat een plattegrond, waarop de 
wandelroute van 2,5 km is aangege-
ven. Ook is het mogelijk de verleng-
de route van 4 km te kiezen.
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Nestkasten
Hoewel alle hier afgebeelde vogelsoorten in staat zijn om 
voor een eigen nestgelegenheid te zorgen, broeden ze ook 
graag in nestkasten. Hiervoor zijn in de nabijheid van het 
vogelnatuurpad verschillende typen kasten geplaatst, die 
hieronder staan afgebeeld. Aan het nummer op de nest-
kast is tijdens de wandeling te zien welke vogelsoort hier bij  
voorkeur in broedt. Ook wonen er vaak andere vogels in  
zoals de tussen haakjes vermelde soorten.
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