HANDBOEK

TIPS VOOR
NOG MEER
VOGELS
IN DE TUIN

In dit handboek vindt u allerlei tips om uw tuin nog aantrekkelijker te maken voor vogels. Ook vlinders, bijen, egels en andere dieren profiteren hiervan.
Het hebben van een vogelvriendelijke tuin is goed voor vogels, maar ook voor u.
Daarnaast blijkt een huis met een groene tuin bij verkoop 10% meer waard te zijn. Een
ander voordeel van een goed aangelegde vogelvriendelijke tuin is dat u minder tijd
aan onderhoud kwijt bent dan bij een grotendeels betegelde tuin, hoewel veel mensen
daar een ander beeld bij hebben.

Voortgang
Wij hopen dat dit advies u helpt uw tuin vogelvriendelijk in te richten. U kunt er zelf mee aan de slag, maar u kunt met dit
advies natuurlijk ook een hovenier inschakelen. Vraag dan wel verschillende offertes aan, de prijsverschillen tussen hoveniers
kunnen behoorlijk zijn.
Als er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met ons Servicecentrum.
Veel succes met de uitvoering van het tuinadvies en een rijke vogeltuin toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Vogelbescherming Nederland
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AAN DE SLAG

Aanleg
Vogelbescherming geeft alleen advies hoe u uw tuin aantrekkelijker kunt maken voor vogels. U kunt besluiten om de tuin zelf
aan te leggen, maar u kunt ook een hovenier inschakelen. Kies dan wel de juiste hovenier, met een echt groen hart.
Op de site www.wildeweelde.nl vindt u de juiste hoveniers.

Kosten
Het aanleggen van een vogelvriendelijke tuin, hoeft niet eens zoveel te kosten. Als u slim met de huidige materialen in uw
tuin omgaat, kunt u tot wel 50% besparen in de kosten. Vogelbescherming stimuleert dan ook het hergebruik van materialen.

Vogelvriendelijke balkon
Ook op een balkon kunt u veel voor vogels doen. Verschillende tips in dit handboek kunt u ook vertalen naar uw balkon. Denk
daarbij aan het ophangen van nestkasten, het voeren van vogels, het aanbrengen van beplanting en het plaatsen van een waterbadje. Als u planten en misschien wel boompjes in bloembakken zet, let dan wel op de draagkracht van de vloer. Belangrijk
is ook om de planten/struiken/boompjes in deze bloembakken meer dan geregeld water te geven.
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HERGEBRUIK
MATERIALEN

Stapelmuurtjes
Van oude tegels, klinkers, dakpannen of andere soorten stenen kunnen prima muurtjes worden gestapeld.
Grotere stoeptegels kunnen ook kapot geslagen en
opgestapeld worden. Dit geeft een natuurlijke uitstraling.
De stenen kunnen, iets hellend, gewoon los op elkaar
gelegd worden om een verhoogde border in de tuin mee
te maken. Voor wat meer stevigheid kan er voor gekozen
worden om de stenen aan elkaar te metselen. Metsel vrij
grof, zodat er gaten en kieren tussen de stenen zitten.
Tussen deze gaten en kieren kunnen insecten en andere
kleine diertjes zich ophouden. Ook kunnen planten zich
er in gaan vestigen. Dit kan spontaan gebeuren, u kunt er
ook voor kiezen om hier rotsplanten of varens (regen- en
schaduwzijde) tussen te plaatsen.

Overwinteringsgangen
Met oude u-vormige betonnen zitelementen kunt u prima
gangen onder de grond maken als overwinteringsplaats
voor egels en amfibieën. Plaats meerdere zitelementen
achter elkaar zodat er een tunnel ontstaat. Laat de gang
naar het einde toe iets omhoog lopen, zodat er geen regenwater in kan lopen. Aan het eind van de tunnel de bodem
bedekken met een laag droge bladeren en takjes. Over de
zitelementen komt grond (rest van het graven van de vijver)
zodat de zitelementen niet meer te zien zijn, alleen de opening blijft vrij. Zo’n tunnelgang vormt een prima overwinteringsplek voor egels.

Wilt u liever een plek creëren voor salamanders of kikkers vul de tunnelgang aan het eind dan op met grind en
stenen.

Oude dakpannen
Oude dakpannen kunnen gebruikt worden langs de oever
van een vijver, om het vijverfolie mee weg te werken.
Hieronder kunnen allerlei (water)diertjes zich ophouden.

Stoeptegels
Oude stoeptegels kunt u hergebruiken als afscheiding
tussen een pad en een border, door de tegel op de zijkant
te zetten. Grote stoeptegels kunt u door de midden slaan.
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BEPLANTING

Met beplanting kleden we de tuin aan. Vogels weten dat zéér te waarderen!
Het biedt hen extra voedsel, nest- en schuilgelegenheid. Hoe gevarieerder de
beplanting, hoe aantrekkelijker uw tuin voor verschillende vogelsoorten.

Bomen
Bomen geven uw tuin een extra gelaagdheid, zorgen voor schaduw en trekken
insecten, spinnen en andere kleine diertjes aan. Vogels vinden in bomen voedsel, ze kunnen er schuilen en sommige vogels maken in een boom hun nest. De
meeste inlandse bomen dragen in het najaar vruchten. Deze vruchten trekken
weer extra vogels aan in uw tuin. Vinken bijvoorbeeld zijn dol op beukennootjes,
sijzen en putters eten de zaden van een els en lijsterachtigen zijn verzot op de
bessen van meidoorn of lijsterbes.

Struiken

Tips
• Kies planten met verschillende bloeiperioden. Zo kunt u er voor zorgen dat u het
hele jaar door bloeiende planten heeft in
uw tuin.
• Kies planten met verschillende groeihoogte. Variatie in groeihoogte trekt meerdere
soorten insecten aan en geeft uw tuin
gelaagdheid.
• Varieer met struiken en zorg voor verschillende bloeiperioden en perioden dat
ze bessen dragen.
• Kies in een kleine stadstuin niet voor
grote bomen als eik en beuk.
• Stel voordat u naar een tuincentrum gaat
al een lijst met planten op. Koop vooral
niet bloeiende planten. Planten die al
bloeien, zijn na een paar dagen uitgebloeid. De rest van het jaar kunt u er niet
van genieten.

In een vogelvriendelijke
tuin mogen struiken
niet ontbreken. Ze
brengen een tweede
laag aan en ook hier
vinden vogels voedsel,
nestgelegenheid en een
veilige schuilplaats. De
meeste inlandse struiken
bloeien in het voorjaar
en dragen vruchten in het najaar. In het voorjaar trekken ze dus veel
insecten aan en in het najaar profiteren vogels van de vruchten.
Plaatst u meerdere struiken in de tuin, breng dan variatie aan in soorten. Maak een keuze uit struiken die na elkaar bloeien en ook in een
andere perioden vruchten dragen. Zo verlengt u het voedselaanbod
voor de vogels. Om u te helpen, in de bijlage, een overzicht van de
bloei- en besperiode.

Planten
Beplanting trekt allerlei insecten, wormen, slakken en andere diertjes
aan. Deze vormen een belangrijke, natuurlijke voedselbron voor
vogels. Het liefst willen we natuurlijk het hele jaar door bloeiende
planten in de tuin, zie bijlage. Met een beetje variatie komen we een
heel eind! Kijk daarvoor in het overzicht van de bloeiperiode van
planten en kleur van de bloemen. Stel daarmee een plantenlijst naar eigen keuze samen. Zorg ook voor variatie bloeitijd en
in hoogte. Niet alleen leuk voor het oog, maar het trekt ook verschillende soorten insecten aan.

Klimplanten
Met klimplanten maakt u de anders kale muren, schuttingen en pergola’s aantrekkelijk voor vogels. Daarmee vergroot u de
natuurwaarde van uw tuin. Varieer ook met vele
soorten klimplanten die er zijn. Vogels als merels,
heggenmus, winterkoning, huismus en roodborst
vinden er voedsel, nestgelegenheid en een schuilplaats. Groenblijvende klimplanten, zoals klimop,
bieden vogels ook in de winter een schuil- en
slaapplaats.
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Stinsenplanten
Plant in het najaar gerust grote hoeveelheden bollen in uw tuin. Dan bent u al vroeg in het voorjaar verzekerd van bloeiende
planten. Denk maar aan stinsenplanten als sneeuwklokjes en krokussen. Deze vroege bloeiers trekken meteen de eerste
insecten aan. Ook later in het seizoen kunt u volop genieten van stinsenplanten als blauwe druifjes, allerlei soorten boshyacinten, daslook en lelietjes van dalen.

Waterplanten
Waterplanten zijn erg belangrijk voor een goede waterhuishouding. Dat niet alleen. Veel waterplanten trekken ook een grote
hoeveelheid insecten aan vanwege hun uitbundige bloei. Er is een groot scala aan waterplanten te verkrijgen. Let bij het
kopen van waterplanten vooral goed op de diepte waar de plant in de vijver moet staan.

Welke bomen, struiken en planten?
Keuze uit inheemse bomen, struiken en planten is enorm. Om de keuze voor u een stuk makkelijker te maken, hebben wij de
meest aantrekkelijke soorten voor u in een tabel gezet, zie bijlage 1, met informatie over: bloeiperiode, bloemkleur, besperiode, groeihoogte en voorkeur standplaats (zon, schaduw, klei, veen zand). Met deze tabel kunt u zelf uw beplanting kiezen.

Tip

Klik hier voor de vogelvriendelijke planten
die je in de webwinkel van Vogelbescherming
kunt bestellen.
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VIJVER

Vogels hebben water nodig. Niet alleen om te drinken, maar ook om hun verenkleed in conditie te houden. Heeft u de ruimte,
dan mag een vogelvriendelijke vijver niet ontbreken.

Het is telkens weer een boeiend schouwspel om vanuit de huiskamer of het terras direct de vogels te kunnen zien die bij het
water komen. Hou bij de aanleg van de vijver met het volgende rekening:
• Hoe groter de vijver, hoe groter de kans op het bereiken van een natuurlijk evenwicht. Een stabiel evenwicht met weinig
onderhoud ontstaat vanaf ongeveer 1.000 liter water (= 1 kubieke meter = 1x1x1 meter).
• Voor een optimale plantengroei moet minimaal driekwart van de vijver in de zon liggen.
• Maak rondom een geleidelijk aflopende grindoever (variatie in waterdiepten). Vogels kunnen zo altijd op hun ‘eigen niveau’
bij het water. Leg de vijver zo aan dat het ondiepste deel in de zon ligt. Hier kunnen allerlei waterdiertjes zich al vroeg in
het voorjaar opwarmen.In het ondiepe deel kunnen vogels makkelijk bij het water komen om te drinken en te badderen. En
kikkers en padden zetten hier hun eieren af.
• Maak een vijver maximaal tot 100 cm diep. Niveauverschillen in diepte bevorderen een gevarieerde begroeiing van waterplanten: 0 tot 20 cm, 20 tot 40 cm en 40 tot 80/100 cm.
• Bedek zo’n 30% van het wateroppervlak met drijfplanten. Gebruik ook ondergedoken waterplanten (zuurstofplanten)
en langs de oever moeras- en oeverplanten. Een rijk beplante vijver is aantrekkelijk voor dieren: allerlei (water)insecten,
kleine watersalamander, kikkers en larven van libellen. Ook loopt de watertemperatuur in de zomer niet te hoog op en
krijgen algen geen kans.
• Gebruik regenwater om de vijver in de zomer mee aan te vullen
• Kiest u er voor om zelf de vijver aan te leggen, dan is het aan te bevelen om een vijver te maken met vijverfolie. U kunt
hiermee zelf de grootte en het verloop van de vijver bepalen. Plaats onder het vijverfolie een laag wit zand van ca. 20 cm
dik of gebruik worteldoek, om te voorkomen dat er wortels of stenen door het folie heen drukken.
• Onderhoud. Afhankelijk van de snelheid waarmee de waterplanten groeien, kan het zijn dat u een paar keer per jaar flink
moet ‘dunnen’ in de waterplanten.
• Ook bij een voorgevormde vijver is het belangrijk om met behulp van stenen en/of grind één of meer glooiende oevers
te maken. Uw energie zal worden beloond: het is ontzettend leuk om vogels te zien spetteren en spatteren en drinken in
het voor hun korte pootjes bereikbare water. Ook kikkers en padden kunnen er makkelijk uit komen evenals egels, die per
ongeluk in de vijver zijn gevallen.
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NESTKASTEN

Waarom nestkasten?
Veel vogels, zoals mezen, spechten en uilen, broeden in natuurlijke (boom)holtes of nissen. Deze natuurlijke nestplaatsen zijn
niet overal ruim voorhanden. Vooral in stedelijk gebied zijn nestkasten een dankbaar alternatief. Een nestkast in de tuin is
een waar genoegen, voor u én de vogels. Het is leuk om de bedrijvigheid te volgen, vanaf de eerste aarzelende inspectie, het
af- en aanvliegen met voedsel tot het uitvliegen van de jongen. Sommige vogels hebben zelfs een tweede broedsel!
Er zijn ook vogels die graag onder daken of in gaten en kieren van huizen en gebouwen broeden zoals de huismus, gierzwaluw en zwarte roodstaart. Door een betere isolatie van huizen wordt deze vogelsoorten veel nestgelegenheid ontnomen. Het
is zelfs een belangrijke reden voor de achteruitgang van de huismus. Hang juist voor deze vogels nestkasten op of breng speciale dakpannen aan. Voor de huismus heeft Vogelbescherming Nederland samen met Monier BV de Vogelvide ontwikkeld.

Nieuwbouwwijken
In nieuwbouwwijken zijn maar weinig of geen oude bomen aanwezig. Juist hier bewijzen nestkasten een uitstekende dienst.
Met nestkasten komen de eerste vogels naar uw tuin.

Het plaatsen van een nestkast
Met de volgende adviezen vergroot u de kans op succes met de nestkast.
• Hang de kast op minimaal 2 meter hoog.
• Zorg ervoor dat de aanvliegroute vrij is van takken en/of bladeren.
• De invliegopening ligt ideaal gezien op het Noordoosten. De opening is dan het meest beschut voor regen en wind. (In
Nederland heerst overwegend een west- tot zuidwestelijke stroming.)
• Hang een kast zoveel mogelijk in de schaduw; in ieder geval schaduw op het heetst van de dag.
• Wilt u meerdere nestkasten ophangen voor verschillende soorten, houd dan een onderlinge afstand van minimaal 3 meter
aan.
• Hangt u meerdere nestkasten voor één soort op, dan raden we een onderlinge afstand van 10 meter aan. Maar koloniebroeders als huismus, gierzwaluw en huiszwaluw broeden weer wel dicht bij elkaar.
• Zorg ervoor dat de nestkasten onbereikbaar zijn voor katten. Een hulpmiddel is bijvoorbeeld gaas aanbrengen rond de
boom onder het nestkastje.
• Tip: laat de nestkast in het broedseizoen met rust!

Wanneer plaatsen?
De beste periode om nestkasten op te hangen is september - oktober. De vogels hebben dan ruim de tijd om het te ontdekken
en eraan te wennen. Bovendien kan de nestkast dan ook dienen als slaap- of schuilplaats in de winterperiode.

Onderhoud/schoonmaken
Om een grotere kans te hebben dat een nestkast in het voorjaar bewoond wordt is het aan te raden om in september de
kast schoon te maken. Soms is het goed ook vlak voor aanvang van het broedseizoen nog even te controleren of er geen
slaapnestjes of ander materiaal in ligt. Maak een nestkast schoon met een handstoffer of borstel en/of een plamuurmes. Na
het broeden zitten er veel parasieten in het nest. Pas op: bij het openen van een nestkast kunt u ‘besprongen’ worden door
vlooien.
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Verkoopadressen
Nestkasten zijn op diverse plaatsen te koop. In de winkel van Vogelbescherming in Zeist kunt u terecht voor een uitgebreid assortiment nestkasten en krijgt u deskundig advies. Deze nestkasten zijn ook te bestellen via onze webwinkel.
Klik hier (www.vogelbescherming.nl/webwinkel). Verder kunt u terecht in diverse tuincentra en de betere dierenspeciaalzaken.

Zelf maken
Nestkasten zijn ook goed zelf te maken. In bijlage 2 vindt u bouwtekeningen voor verschillende vogelsoorten. De buitenmaten van de nestkast hoeven niet precies overeen te komen met de voorbeelden, maar het is wel belangrijk dat u zich precies
aan de maten van de invliegopening houdt.

Materiaal
Een nestkast is prima te maken van resthout, het liefst minimaal 18 mm dik.
Ook watervast multiplex voldoet uitstekend. Voor een langere levensduur is
het verstandig het hout een likje verf te geven. Kies daarbij voor natuurlijke
kleuren. Ze vallen dan minder snel op bij roofdieren. Belangrijk is ook dat de
nestkast open gemaakt kan worden voor de jaarlijkse schoonmaak.

Tip
Er is ook een bouwpakket voor een mezen nestkast van Vogelbescherming. klik hier

WOODSTONE (Houtbeton)
Woodstone is zeer duurzaam matweriaal. Woodstone is een mengsel van FSC houtvezel en beton zorgt ervoor dat de temperatuur minder sterk schommelt dan in een gewone nestkast. Vooral in het broedseizoen is dat belangrijk; het zorgt ervoor
dat de jonge vogels een grotere overlevingskans hebben. Tevens bereikt de nestkast eerder in het seizoen de geschikte
broedtemperatuur. Dit vergroot de kans op een extra legsel per seizoen. De grove structuur zorgt ervoor dat de jongen het
nest makkelijker kunnen verlaten. Woodstone stabiliseert de vochtigheid in de kast en ‘ademt’, waardoor er minder condensvorming is.

Tip

Bekijk hier de Woodstone nestkasten in de
webwinkel van Vogelbescherming. Er zijn
voor alle tuinvogels en zwaluwen Woodstone
nestkasten verkrijgbaar.
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Waarom Woodstone?
•
•
•
•

Isolerend en ademend materiaal
Beter broedresultaat
Extra bescherming tegen roofdieren
Lange levensduur: 10 jaar garantie

Nestkasten – beschrijving per soort

26

Koolmees
De bekendste nestkastbewoner is de koolmees. Deze soort is dan ook makkelijk met een huisje
te verleiden. De koolmees broedt in een gesloten kast en maakt daarin van mos, haren, spriet3,2
jes en dergelijke een warme nestkom. Er zijn diverse soorten en materialen nestkasten voor
koolmezen verkrijgbaar.
24
Invliegopening: 32 mm.
Ophanghoogte: 2-3 meter.
Onderhoud: nestkast jaarlijks ná het broedseizoen (september/oktober) schoonmaken, of direct
na het uitvliegen van de jongen. In dat geval eerst controleren of er niet al een tweede broedsel
12
aanwezig is.
12
Bijzonderheden: bij meerdere koolmeeskasten een onderlinge afstand van minimaal 10 meter aanhouden. Hangt u
voor pimpelmezen én koolmezen een kast op, dan ook hier minimaal 10 meter uit elkaar.
Pimpelmees
De pimpelmees maakt gebruik van een vergelijkbare gesloten kast als de koolmees. De
invliegopening aan de voorzijde is iets kleiner. Er zijn diverse soorten en materialen nestkasten voor pimpelmezen verkrijgbaar.
Invliegopening: 28 mm.
Ophanghoogte: op 2-3 meter hoogte
Onderhoud: nestkast jaarlijks na afloop van het broedseizoen (september/oktober)
schoonmaken, of direct na het uitvliegen van de jongen. In dat geval eerst controleren of
er niet al een tweede broedsel aanwezig is.
Bijzonderheden: bij meerdere pimpelmeeskasten een onderlinge afstand van minimaal
10 meter aanhouden. Hangt u voor pimpelmezen én koolme zen een kast op, dan ook hier
minimaal 10 meter uit elkaar.
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Huismus nestkast
Huismussen broeden het liefst in de omgeving van de mens. Ze bouwen hun nest het liefst onder dakpannen, maar ook wel in
klimop of struikgewas en in nissen en spleten van muren. Als geschikte nestruimte ontbreekt broeden ze ook wel in nestkasten. Door betere isolatie van huizen vinden huismussen steeds moeilijker een geschikte plek om te broeden. Het plaatsen van
nestkasten aan de woning kan dan zinvol zijn.
Invliegopening: 35 mm.
Ophanghoogte: 2-3 meter, bij voorkeur tegen de muur van een gebouw.
Onderhoud: schoonmaken na afloop van het broedseizoen (september/oktober).
Bijzonderheden: huismussen zijn koloniebroeders. Ze broeden het liefst in elkaars gezelschap. Hang daarom meerdere mussenkasten naast elkaar op of één nestkast met meerdere compartimenten.

Tip
Er is een kant en klare 3 in 1 nestkast voor
huismussen. Klik hier
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Vogelvide:
Veel nestgelegenheid voor de huismus is verloren gegaan door de
toepassing van ‘vogelschroot’ bij de onderste rij dakpannen. Als
alternatief is de Vogelvide ontwikkeld, met alle eigenschappen van
vogelschroot en met als groot voordeel dat het ook mussen nestgelegenheid biedt. Op maat gemaakte invliegopeningen bieden de
mussen toegang tot een nestruimte. De Vogelvide voldoet aan alle
eisen van het Bouwbesluit. De voordelen op een rijtje:
* biedt nestruimte aan kolonies huismussen;
* past onder vrijwel alle soorten pannen en alle soorten pannendaken;
* waarborgt een goede ventilatie van het dak;
* voorkomt dat vogels verder onder de pannen kruipen, zodat vervuiling wordt tegengegaan;
* duurzaam en eenvoudig, zowel in de professionele bouwwereld als
door particulieren toe te passen.

Tip
Klik hier voor meer informatie over de
Vogelvide.

Ringmus
Ook ringmussen broeden graag in de omgeving van de mens, maar zijn minder algemeen dan de huismus. In het algemeen
wonen ringmussen wat meer in het buitengebied. Ze bouwen hun nest het liefst onder dakpannen, maar ook wel in klimop of
struikgewas en in nissen en spleten van muren. Als geschikte nestruimte ontbreekt broeden ze ook wel in nestkasten. Door
betere isolatie van huizen vinden ook ringmussen steeds moeilijker een geschikte plek om te broeden. Het plaatsen van nestkasten aan de woning kan dan zinvol zijn.
Invliegopening: 40 mm.
Ophanghoogte: 2-3 meter, bij voorkeur tegen de muur van een gebouw.
Onderhoud: schoonmaken na afloop van het broedseizoen (september/oktober).
Bijzonderheden: ringmussen zijn koloniebroeders. Ze broeden het liefst in elkaars gezelschap. Hang daarom meerdere mussenkasten naast elkaar op of één nestkast met meerdere compartimenten.
Grote bonte specht
De grote bonte specht maakt zelden gebruik van een nestkast. In woonwijken waar
spechten worden gesignaleerd en oude bomen ontbreken, kan een spechtenkast opgehangen worden. De grote bonte specht gebruikt een gesloten kast die wat groter en
vooral dieper is dan een mezenkast. Hij hakt dan een gat als invliegopening.
Invliegopening: 55 mm.
Ophanghoogte: 2-4 meter.
Onderhoud: schoonmaken na afloop van het broedseizoen (september/oktober).
Bijzonderheden: Vaak worden spechtenkasten door andere vogels (mezen, spreeuw) of
zelfs door een eekhoorn bezet.
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Zwarte roodstaart
De zwarte roodstaart broedt het liefst in een stenige omgeving en maakt gebruik van
een halfopen nestkast, die opgehangen wordt in of aan een gebouw.
Invliegopening: 60x130 mm
Ophanghoogte: minimaal 2 meter.
Onderhoud: na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober).
Opmerking: Voor de zwarte roodstaart zijn ook speciale inbouwstenen te verkrijgen bij
Waveka

Gekraagde roodstaart
De gekraagde roodstaart is een vogelsoort van oude, parkachtige bossen. Ook deze
prachtige vogel maakt graag gebruik van nestkasten.
Invliegopening: een langgerekte invliegopening van ongeveer 32 mm breed en 40 tot 45 mm hoog.
Ophanghoogte: 2-3 meter.
Onderhoud: na het broedseizoen schoonmaken.
Opmerking: de binnenafmetingen bedragen ongeveer 12x12x25 cm.
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Boomklever
De boomklever is een echte bosbewoner, maar komt ook wel voor in stedelijke omgeving met veel oude bomen. De vogel
maakt gebruik van een gesloten kast met een invliegopening aan de voorkant. Vaak maken boomklevers het vlieggat zelf wat
kleiner door met leem rond het gat te ‘metselen’. Dit betekent overigens niet dat het oorspronkelijke vlieggat te groot was.
Invliegopening: 32-35 mm.
Ophanghoogte: 2-3 meter.
Onderhoud: na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober).
Boomkruiper
De boomkruiper broedt doorgaans in spleten in de bast van een boom. De vogel gebruikt
gesloten nestkasten met een invlieggat aan de zijkant, tegen de bast van de boom. De
boomkruiper heeft een voorkeur voor een ongeverfde en enigszins verweerde nestkast.
Invliegopening: een spleet van 70-100 mm lang en 25-30 mm breed.
Ophanghoogte: 1,5-3 meter.
Onderhoud: na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober).
Grauwe vliegenvanger
De grauwe vliegenvanger bewoont het liefst een halfopen ‘balkonkast’ met vrij uitzicht op
de omgeving. De vogel broedt graag in de woonomgeving van mensen, aan de rand van
een dorp of stad.
Invliegopening: 10x11 cm.
Ophanghoogte: tenminste 2 meter.
Onderhoud: elk jaar na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober).
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Bonte vliegenvanger
De bonte vliegenvanger kan wel wat steun in het broedseizoen gebruiken. Hij overwintert in
Afrika en komt pas in april terug. De vogel broedt in een gesloten nestkast met het invlieggat
aan de voorkant. Dit type nestkast wordt ook door koolmezen gebruikt.
Invliegopening: 32 mm.
Ophanghoogte: minimaal 2 meter.
Onderhoud: na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober).
Bijzonderheden: om concurrentie met koolmezen te voorkomen kan men een kastje dat bestemd
is voor de bonte vliegenvanger het best ‘reserveren’ door de invliegopening af te sluiten tot half
april. Men kan de opening afplakken of er een prop papier in stoppen.

Winterkoning
De winterkoning bouwt een bolvormig nestje in dicht struikgewas, maar ook in begroeide
pergola’s, klimophagen en zelfs in kerstkransen aan de deur. Soms kiezen ze voor een halfopen
12
nestkast, maar meestal wordt zo’n kastje alleen als overwinteringsplaats gebruikt.
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Invliegopening: 32 mm
Ophanghoogte: 1,5 tot 2 meter, goed verscholen in het groen.
Onderhoud: na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober).
Bosuil
De bosuil broedt soms in de buurt van de mens, bijvoorbeeld in stadsparken en tuinen met veel (oude) bomen. Wanneer er
geen geschikte natuurlijke holtes aanwezig zijn, maakt de bosuil graag gebruik van een nestkast. De bosuil gebruikt een grote
gesloten kast, maar broedt ook wel in halfopen kasten.
Invliegopening: 150 mm
Ophanghoogte: 3 tot 5 meter.
Onderhoud: na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober). Daarna kan wat droog gras of zaagsel op de bodem
worden gelegd als nestmateriaal. Wees wel voorzichtig bij te schoonmaken van de kast.
Opmerking: De bosuil heeft een groot territorium. Controleer voor plaatsing of er geen andere nesten van bosuilen in de
buurt aanwezig zijn, anders levert dit concurrentie op. Nestkasten van een bosuil worden ook vaak gekraakt door kauwtjes of
een holenduif.
Steenuil
Waar steenuilen voorkomen kan een speciale nestkast goede diensten bewijzen. Dit geldt niet voor de stadstuinen, maar
mogelijk wel voor het boerenerf en andere buitentuinen. Als alternatief voor een nis of boomholte broeden steenuilen in
langwerpige gesloten kasten, bij voorkeur met meerdere compartimenten. Verder heeft zo’n kast een goede ventilatie en een
afvoermogelijkheid van vocht.
Invliegopening: 70 mm
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Ophanghoogte: 2-6 meter, in een boom of tegen een gebouw. Plaatsing in een gebouw (schuur) is ook mogelijk bij een vrije
in- en uitvliegroute. Bij plaatsing in een boom de kast bij voorkeur op een tak plaatsen, zodat de jongen een uitloopmogelijkheid hebben. Niet ophangen nabij een (drukke) verkeersweg.
Onderhoud: na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober). Daarna kan wat droog gras of zaagsel op de bodem
worden gelegd als nestmateriaal. Wees wel voorzichtig bij te schoonmaken van de kast.
Opmerking: wie een steenuilenkast overweegt kan het best contact opnemen met een steenuilenwerkgroep in de regio voor
advies en eventuele plaatsing. Adressen van steenuilenwerkgroepen zijn op te vragen bij Vogelbescherming.
Kerkuil
De kerkuil is evenals de steenuil een soort van de Rode Lijst. De kerkuil broedt traditioneel in nissen en spleten van muren
en dergelijke, soms ook in boomholtes. Tegenwoordig broeden de meeste kerkuilen in speciale nestkasten. Deze worden
opgehangen in open schuren, stallen en dergelijke. Wie buiten woont en een kerkuilenkast overweegt neemt wat overlast in
de vorm van uitwerpselen en (nachtelijk) lawaai natuurlijk voor lief. En waar kerkuilen broeden, zijn meestal geen boerenzwaluwen of vleermuizen meer nabij.
Invliegopening: 65-70 mm. De kast bestaat bij voorkeur uit verschillende compartimenten.
Ophanghoogte: de nestkast moet op grote hoogte worden geplaatst, liefst in de nok van het gebouw of op zolder. Bij voorkeur op een donkere plek.
Opmerking: het plaatsen van een kerkuilenkast vereist goede kennis van zaken en is ook niet zonder risico. Laat het bij voorkeur over aan de regionale kerkuilenwerkgroep. Adressen zijn op te vragen bij Vogelbescherming.
Onderhoud: éénmaal per twee jaar in najaar of winter schoonmaken.
Op de bodem moet een laagje van zaagsel of platgedrukte braakballen achter blijven. Vooraf aan de schoonmaak goed opletten of er
niet gebroed wordt. Kerkuilen hebben namelijk een lang broedseiKijk hier voor nestkasten voor diverse
zoen en kunnen nog tot laat in het jaar een vervolglegsel hebben.
roofvogels en uilen.
Torenvalk
Torenvalken bouwen niet zelf een nest maar nemen vaak oude
kraai- of eksternesten over. De vogels maken ook graag gebruik van nestkasten. De torenvalk broedt in een halfopen kast die
rondom vrij uitzicht biedt, met een vrije aanvliegroute. Torenvalkkasten worden vaak aangebracht in of nabij boomgaarden
met het oog op bestrijding van schade door (woel)muizen.
Invliegopening: 25 x 15 centimeter.
Ophanghoogte: 3 tot 4 meter.
Onderhoud: Na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober). Daarna eventueel wat
droog gras of zaagsel op de bodem leggen.

Tip

Spreeuw
Spreeuwen zijn echte holenbroeders. Ze nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten maar ook in nisjes in huizen en gebouwen. Voor spreeuwen bestaan speciale gesloten
30
nestkasten en terracotta spreeuwenpotten.
Invliegopening: 45 mm.
Ophanghoogte: tenminste 2 meter.
Onderhoud: elk jaar na het broedseizoen schoonmaken (september/oktober).
Huiszwaluw
De huiszwaluw bewoont van oorsprong kliffen en rotsachtige berghellingen. Huizen van
baksteen en beton bevallen de huiszwaluw ook goed! De huiszwaluw is dan ook een echte
cultuurvolger geworden. Het nest is een kunstig gemetseld kommetje klei en zand. Huiszwaluwen broeden zowel in de bebouwde omgeving als in het buitengebied. Maar in dichtbevolkte stadswijken treffen we ze (niet meer) aan.
5
2,7

12,5

14

4,5
28

16

16

Kunstnest:
De huiszwaluw is geholpen met het aanbrengen van enkele kunstnesten tegen
de gevel van een woning. Doe dit direct onder de dakgoot of het overstek,
tegen een muur aan de zuid- of oostkant. Bij gebrek aan geschikte plekken op
deze windrichtingen kan ook een andere muur worden gekozen. Schilder uw
dakoverstek in een lichte kleur: wit of geel. Huiszwaluwen hebben daarvoor een
grote voorkeur voor. Hang meerdere kunstnesten bij elkaar. Huiszwaluwen zijn
koloniebroeders. Wie last heeft van de zwaluwuitwerpselen plaatst eenvoudig
een ‘opvangplankje’ onder de nesten.

Tip
Kijk hier voor de verschillende kunstnesten
voor zwaluwen. Er zijn ook ‘hulpplankjes’,
die zwaluwen gebruiken als start voor hun
nieuwe nestkom.

Kleiplaats:
Soms zoeken huiszwaluwen vergeefs naar een plek waar ze klei kunnen verzamelen voor het nest. Creëer zo’n kleiplaats met wat gewone natte klei, gestort
in een plastic bak, en houd deze kleiplaats geregeld nat.

Boerenzwaluw
De boerenzwaluw broedt bij voorkeur in schuren, stallen, loodsen en dergelijke. Ook onder bruggen worden wel nesten gemaakt. Woont u in het landelijk
gebied en zijn er boerenzwaluwen nabij? Plaats dan een kunstnest in een
permanent geopende, donkere schuur of gebouw.
Kunstnest
Voor de boerenzwaluw bestaan komvormige nestpannetjes, ongeveer een yoghurtbakje groot en aan de bovenkant geheel open (in tegenstelling tot de kommetjes van
de huiszwaluw). Plaats deze nestkommetjes in open schuren onder een fors bemeten
dakoverstek of onder balkons. Wanneer er in de omgeving voldoende klei en insecten
voorhanden zijn, is de kans groot dat de zwaluwen er zelf enkele nesten bij bouwen.
Wie last heeft van de zwaluwuitwerpselen plaatst eenvoudig een ‘opvangplankje’
onder de nesten.
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Kleiplaats:
Soms zoeken boerenzwaluwen vergeefs naar een plek waar ze klei kunnen verzamelen voor het nest. Creëer zo’n kleiplaats met wat gewone natte klei, gestort in een plastic bak, en houd deze kleiplaats
geregeld nat.
Gierzwaluw
De stedelijke bebouwing lijkt erg op de natuurlijke leefomgeving van de gierzwaluw: rotslandschappen vol nissen en spleten. En gelukkig bieden al onze bouwwerken traditioneel ook onderdak aan de gierzwaluw: bijvoorbeeld in kieren tussen
de dakpannen en tengels (panlatten) waarop deze rusten. Ook spouwmuur, isolatiegaten en andere holtes voldoen vaak als
broedplaats. Vooral oude gebouwen zijn geliefd broedgebied van de gierzwaluw.
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Kunstnesten en dakpannen
Voor de gierzwaluw bestaan speciale nestkasten. Vooral in situaties waar door
renovatie van gebouwen bestaande broedplaatsen verloren gaan kunnen nestkasten een goed alternatief vormen. Voor gierzwaluwen bestaan bovendien
speciale dakpannen die de vogels toegang verschaffen tot de ruimte onder het
dak. Deze kunnen goed toegepast worden op gebouwen en huizen (vooral in
stedelijke gebieden) en bieden compensatie voor verloren broedgelegenheid.
Ophanghoogte: minimaal 3 meter, liefst hoger. Dakpannen plaatsen op het
19
bovenste deel van het dak. Het dak moet wel minimaal een verval hebben van
30
45 graden.
Opmerking: Bij gierzwaluwen is het van groot belang dat er meerdere nestkasten of dakpannen bij elkaar worden geplaatst. Gierzwaluwen zijn echte koloniebroeders. Doet u dat niet dan is de kans erg
klein dat een nest bewoond wordt.

Advies
Bij het plaatsen van gierzwaluwkasten/dakpannen of bij grootschalige renovatie kunt u ook advies inwinnen bij de gierzwaluwbescherming Nederland: http://www.gierzwaluwbescherming.nl/
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6
VOGELS VOEREN

Waarom vogels voeren?
Een gevarieerd voedselaanbod houdt de vogels fit kan een prima aanvulling zijn op het natuurlijke voedselaanbod. In de
winter en voor het broedseizoen hebben de vogels extra voedsel harder nodig om hun lichaamstemperatuur (40°) op peil te
kunnen houden. In een koude winternacht verliezen kleine vogels 10% van hun lichaamsgewicht, het is goed wanneer ze dat
’s ochtends weer kunnen aanvullen. Ook kunnen de vogels vaak moeilijk bij natuurlijk voedsel komen als er veel sneeuw ligt
of hard bevroren grond.
Vogels voeren kan het hele jaar door. In het voorjaar is er vaak een tekort aan zaden, ze zijn in de winter opgegeten, verrot
of ze zijn aan het ontkiemen. Wel is het verstandig om voor het broedseizoen tijdelijk te stoppen met het voeren van hele
pinda’s. Dit om te voorkomen dat dit voedsel aan de jongen gevoerd wordt, zij kunnen dit harde voedsel nog niet verteren.
Overigens heeft het voederen van vogels ook het voordeel van veel kijkplezier….veel soorten vogels die anders niet in uw tuin
zouden komen maken graag gebruik van de door u ingerichte voederplek!

Voeder Tips
• Gebruik speciaal vogelvoer van goede kwaliteit met een hoge energiewaarde
• Voer vogels het hele jaar door, maar gebruik het juiste voer in de juiste periode, mede afhankelijk van de energiebehoefte
van de vogelsoort
• Voer geen hele pinda’s buiten het winterseizoenen altijd in daarvoor bestemde pindasilo’s
• Voer niet te veel tegelijk en het liefst ‘s ochtends (na een lange, koude nacht) en tegen het eind van de middag (om de
nacht door te komen). Te veel voer kan ongedierte aantrekken.
• Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt. In kaas en brood dat u voert zit al meer dan genoeg zout.
• Voer geen margarine,dit werkt laxerend.
• Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, niet in kleine stukjes voeren maar als geheel.
• Voer geen brood met boter of ander voer met olie aan eenden in een wak. Dit veroorzaakt ‘olieslachtoffers’: de vettigheid
tast de waterdichtheid van het verenpak aan. De vogels worden dan ziek en gaan dood.
• Maak een sneeuwvrije plek op de grond. Veel vogelsoorten zoeken namelijk graag voedsel op de grond. Creëer zo’n plek
nabij struiken of een haag, zodat de vogels bij gevaar (kat of sperwer) snel naar een veilige plek kunnen vluchten.
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Goed vogelvoer
Net als mensen hebben vogels naast vetten ook eiwitten en koolhydraten nodig, evenals
mineralen en vitaminen. Een gevarieerd dieet verschilt ook nog eens per vogelsoort.
Daarom heeft Vogelbescherming Nederland meerdere soorten vogelvoer ontwikkeld en
samengesteld met hoge voedingswaarde

Verkoopadressen
Vogelvoer zijn op diverse plaatsen te koop. In de winkel van Vogelbescherming in Zeist
kunt u terecht voor een uitgebreid assortiment vogelvoer en krijgt u deskundig advies.
Het vogelvoer is ook te bestellen via onze webwinkel. Klik hier..
Verder kunt u terecht in diverse tuincentra en de betere dierenspeciaalzaken. Let wel
op. Het vogelvoer dat wij verkopen is hoogwaardig vogelvoer speciaal voor tuinvogels
samengesteld en heeft een hoge voedingswaarde. Hieraan worden dezelfde kwaliteitseisen gesteld als aan levensmiddelen voor menselijke consumptie.
Koopt u elders uw vogelvoer let dan wel op dat dit ambrosiavrij voer is. Deze plant
geeft hooikoortspatiënten ernstige overlast
Premium voedersilomix
Deze olierijke zadenmix is speciaal samengesteld voor het gebruik in voedersilo’s en
klontert niet als het nat wordt. Daardoor raakt de voedersilo ook niet verstopt.
Premium voedertafelmix
Deze mix kunt u het hele jaar door gebruiken op voedertafels en als grondvoer. (Grond)
vogels, zoals mussen, roodborstjes, vinken, groenlingen, merels en duiven genieten
optimaal met deze mix.
Premium Hi energymix
Deze mix is een welkome aanvulling bij uw tuinvogels. De mix heeft een hoge voedingswaarde en een hoog oliegehalte waardoor deze mix uitermate geschikt is om het
hele jaar door te voeren. De mix bevat zonnebloemkernen, zonnebloempitten, gehakte
pinda’s, grof gemalen mais, havermout en gierst.
Premium pinda’s
Geef uw tuinvogels een voedzame lekkernij en trakteer ze op pinda’s. De pinda’s zijn niet te hard, olierijk en daardoor erg
voedzaam en hebben het juiste energie- en eiwitgehalte. Bijna alle vogels zijn er dol op. De pinda’s kunnen aangeboden worden in de daarvoor speciaal ontwikkelde pindasilo’s die het onmogelijk maakt om er een hele pinda uit te halen. Onze pinda’s
zijn bovendien aflatoxine vrij, in tegenstelling tot vele andere goedkope pindasoorten.

Waar voeren we de vogels?
Op welke manier u de vogels ook voert, doe dit altijd op een plek in de tuin waar de vogels vrij uitzicht hebben. Ze zien graag
hun vijanden tijdig aankomen! Zorg voor bomen of struiken (liefst ook enkele met doornen) in de buurt die als vluchtplaats
kunnen dienen.

Op de grond
Onder andere winterkoning, heggenmus, roodborst, vink, groenling en merel. Strooi in de winter op een sneeuwvrije plek en
ook onder de struiken. Een hangende of grondvoedertafel kan hiervoor uitstekend dienst doen. Klik hier.

Voederhuisje
Onder andere koolmees, pimpelmees, huismus, ringmus en groenling.
Verkrijgbaar in vele maten en modellen. Plaats het huisje op ongeveer
150 cm hoogte en zorg ervoor dat katten er niet bij kunnen.
Plaats het voederhuisje goed zichtbaar vanuit het huis, dat verhoogt het
kijkplezier! Een voederhuisje is goed te combineren met een silo. Zorg
voor een vrije aanvliegroute, maar wel in de buurt van een boom of struik
zodat de vogels bij onraad meteen dekking kunnen zoeken.
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Tip

Voederplank

Klik hier voor meerdere voederhuisjes en
–systemen.

Onder andere voor de soorten die ook van een voederhuisje gebruik
maken, maar ook voor grotere soorten als spreeuw, duif, gaai en
kauw. Op een voedertafels kunnen vogels makkelijk bij het voer en
ze zijn tevens goed te bekijken. Op de voederplank kunt u behalve
strooivoer ook groter voedsel kwijt zoals appels, aardappelen, rozijnen, kaaskorsten (niet te zout!), spekzwoerd en maïskolf.
Plaats de voederplank op ongeveer 150 cm hoogte en zorg ervoor dat de kat er niet bij kan komen. Plaats het voederhuisje
goed zichtbaar vanuit het huis, dat verhoogt het kijkplezier! De voederplank is goed te combineren met een silo. Houd het
voer droog (afdakje, goede waterafvoer) om rotting te voorkomen. Zorg voor een vrije aanvliegroute, maar wel in de buurt
van een boom of struik zodat de vogels bij onraad meteen dekking kunnen zoeken.

Zadensilo
Speciaal voor kleinere vogelsoorten als koolmees, pimpelmees en groenling.
Kan goed in combinatie met voederhuisje of voederplank. Ook heel geschikt
om in een boom of aan een paal te hangen. In vele uitvoeringen en maten
verkrijgbaar. Grotere vogels als kauwen en eksters kunnen niet bij het voer.

Tip
Klik hier voor meerdere voedersilo’s.

Water/drinkbak
Vogels hebben dagelijks behoefte aan drinkwater en moeten een bad kunnen
nemen om hun veren in conditie te houden. Als de tuin geen ruimte laat aan een
vijver is een ondiepe waterschaal een prima alternatief. Plaats de schaal op een
voor vogels veilige plaats op een open plek, maar wel met een boom of struik
in de buurt. Bij gevaar kunnen de vogels dan wegduiken. Ververs dagelijks het
water.

Winter
Bij langdurige vorst komen de meeste vogels in de problemen. Door sneeuw te
happen kunnen vogels hun waterbehoefte aanvullen. Maar wat te doen als er
geen sneeuw ligt? Vergruis dan wat ijsblokjes waar vogels van kunnen happen.
Of los wat suiker op in het water dat u voor de vogels in een drinkbakje klaarzet.
Maar vul in geen geval de drinkbak met lauw water. Als vogels zich daarin gaan
badderen, bevriezen hun veren. Ververs geregeld het water. Leg bij matige tot
strenge vorst een stukje gaas over het drinkbakje hiermee voorkomt u dat de
vogels een bad nemen en vervolgens bevriezen.

Wat eten de vogels?
Een vogelsnavel verraadt vaak al wat hij
’t liefste eet. Zo hebben zaadeters een
krachtig, kegelvormige snaveltje waarmee ze makkelijk zaden kunnen kraken.
De lange, spitse snavel van merels en
andere lijsterachtigen is weer een prima
‘instrument’ om wormen uit de grond te
trekken en insecten op te pikken. Maar
wat vogels ook eten, vaak is de winterkost weer anders dan het zomermenu.

Tip
Klik hier voor diverse waterschalen.
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Vogelvoertabel
Brood en broodkruimels

Bruin brood heeft de voorkeur voor wit brood. Wit brood, bevat weinig voedingstoffen, maar het vult de maag. Oude cake en gebroken biscuitjes zijn ook
geschikt. Strooi ook kruimeltjes onder struiken voor de schuwe vogels.

Gekookte aardappelen

Aardappelen in de schil koken en daarna doormidden snijden. Blijft lang goed!

Rijst

Gekookte rijst of spaghetti (zonder zout) is rijk aan zetmeel

Fruit

Bewaar wat valfruit (appels en peren) op een koele plek en bied dat in de winter de
vogels aan. Geweld gedroogd fruit, rozijnen en krenten voor de merels.

Noten

Noten zijn vooral intrek bij boomklevers en spechten, maar ook mezen.

Kokosnoot

Hang deze met een touw of Birdwing aan de boom. U kunt de kokosnoot ook uithollen en vullen met een mengsel van zoutloos vet en zaden.

Kaas

Geef geen blauwe of gekruide soorten. Voor de kleine vogels kunt u de kaas raspen. Ook kunnen kaaskruimels in de vetbol.

Vet

Gebruik bij voorkeur vetproducten speciaal voor tuinvogels. Hiervan zijn diverse
soorten zoals met insecten , zaden of pindastukjes. Stukken vet of spekzwoerd op
de voedertafel.

Zaden

Zaden (mixen) kunnen het hele jaar door gevoerd worden. Vele vogels eten hiervan, zoals huismussen, mezen, vinken, maar ook merels, Turkse tortels en heggenmussen.

* (Pof)maïs

Vol met olie en zetmeel

* Gerst

Bevat zemelen, kiemen en vitaminen

* Tarwekorrels

Bevat vezels, vitaminen, mineralen en vetten

* Geplette haver

Geef alleen de geplette haver, vogels kunnen moeilijk het zaadhulsje verwijderen.
Bevat proteïne en vetten

* Gierst

Bevat zetmeel, mineralen en vitaminen

* Zonnebloempitten

Gebruik vooral de zwarte zonnebloempitten of andere de gepelde vorm. Deze
bevatten de meeste oliën, proteïnen en mineralen. Daarnaast zijn zwarte makkelijker open te krijgen en u vindt veel minder schilletjes in uw tuin, dan de zwart-wit
gestreepte zonnebloempitten.

Meelwormen

Uitermate geschikt voor insectenetende vogels in het voorjaar en energierijk Verkrijgbaar in diverse gedroogde vormen, ook levend.

Universeel voer met insecten

Dit zijn o.a. gedroogde insecten. Biedt deze vooral in het voorjaar aan.

Pinda’s

Rijk aan proteïne en oliën. Geen hele pinda’s voeren tijdens het broedseizoen. Gebruik pinda’s van hoge kwaliteit die zacht en olierijk zijn en vrij van aflatoxine.

Tip
Klik hier voor meelwormen in de webwinkel
van VBN.
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7
TUINONDERHOUD

Maak de tuin niet kaal
In de herfst geven veel mensen de tuin een flinke beurt (de tuin ‘winterklaar’ maken). Niet doen!!! Dat betekent dus geen
bomen en struiken snoeien, uitgebloeide planten afknippen en de afgevallen bladeren niet vergaren voor de groencontainer.
Dit heeft namelijk als resultaat een ’lege’ tuin waar vogels in de komende (strenge) winter niets te zoeken hebben.

Voedsel en schuilplaatsen in de winter
Juist in de wintermaanden, als de loofbomen en struiken de bladeren hebben verloren, hebben vogels goede schuilplaatsen
nodig. Ook voedsel is belangrijk. Veel insecten zijn weggedoken en dus zijn vogels vooral aangewezen op zaden, noten, bessen, appels en ander fruit. Een vogel wil dus een tuin vol met voedsel en schuilplaatsen. Wat moet u daarvoor doen, of juist
laten?

Vogelvriendelijke wintertuin
Beperk het tuinonderhoud tot een minimum. Het beste kunt u aan het einde van de winter (maart) uw tuin op orde maken.
Laat afgevallen bladeren zoveel mogelijk tussen de beplanting liggen; insecten en slakken houden zich hier schuil en vogels
als merel, heggenmus en roodborst weten dit beslist te vinden.
Snoei niet alle bomen en struiken tegelijk, maar verspreid over de jaren. Zo blijven schuilplaatsen voor vogels aanwezig. Laat
uitgebloeide planten staan. Hier kunnen zich insecten en andere kleine diertjes huisvesten. Putters, groenlingen, vinken en
mezen doen zich tegoed aan zaaddragende plantensoorten als zonnebloem, kaardenbol en distel. Snoei besdragende struiken, wanneer de soort dat toelaat, pas aan het einde van de winter. Vogels kunnen dan optimaal profiteren van de bessen.
Een tekort aan voedsel kunt u voorkomen door vogels bij te voeren.
Bied vogels ook water aan in een vogelbadje of een vogelvriendelijke vijver.
Wanneer u in najaar en winter weinig aan uw tuin doet, helpt u de vogels en u zult merken dat u in het voorjaar weinig aan
uw tuin hoeft te doen. De meeste bladeren en afgestorven plantdelen zijn dan vergaan.

Overige aanbevelingen
•
•
•
•

laat dood hout en bladafval liggen in de borders;
maak geleidelijke overgangen van gazon naar planten, struiken en bomen;
plaats een grote steen voor de lijsters om hun slakkenhuisjes op stuk te slaan: de zogenaamde ‘smidse’;
bied in het voorjaar geschikt nestmateriaal aan zoals gedroogd gras, mos of kleine wollen draadjes.

Takkenril
Heeft u de ruimte, leg dan een takkenril aan. Veel kleinere vogels, zoals heggenmus, winterkoning en roodborst vinden hier
voedsel, schuilgelegenheid en een nestplaats. Een takkenril of takkenwal is een opstapeling van takken. Een takkenril is goedkoop en eenvoudig te realiseren. Een goed aangelegde ril is een compleet ecosysteem op zich.
  
Functie en vogelsoorten
Een takkenwal vormt goede voedsel- en schuil- en
broedplaats voor vogels, met name heggenmus,
roodborst en winterkoning. Mezen gebruiken de
takkenril voor dekking en voedsel. Ook voor veel
andere dieren zijn takkenwallen van betekenis, zoals
amfibieën (bv padden en salamanders), insecten (bv
vlinders), kleine zoogdieren (bv egels en muizen) en
veel soorten ongewervelde dieren.
Kosten en onderhoud
Het realiseren van een takkenwal is goedkoop en
eenvoudig. De prijs wordt vooral bepaald door
arbeidskosten. Het materiaal is op de locatie gratis
voorhanden. Bij het onderhoud aan groen heerst
de gewoonte om snoeihout te versnipperen en af te
voeren. De aanleg van een ril is een andere keuze
om snoeihout te verwerken. Na verloop van tijd beginnen de onderste takken te vergaan en zakt de ril
in. Vanonder de wal zullen planten groeien. Door de
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ril telkens op te hogen met nieuw snoeihout blijft deze op hoogte. Leg geen hout van zieke bomen op de ril, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Materiaal en duurzaamheid
Een takkenril wordt gemaakt van aanwezig snoeihout en takken. Begin met een aantal grote takken en stammen of stobben. Zo houdt de wal zijn vorm en blijft hij enigszins open. Zo blijven er altijd holtes in de takkenril aanwezig. Zolang de ril
regelmatig wordt opgehoogd, blijft deze bestaan. Als deze niet meer wordt opgehoogd zal de ril op den duur volledig worden
overwoekerd en vergaan. U kunt eventueel ook wat puin, dakpannen onder de takkenril leggen. Een takkenwal moet groot genoeg zijn om een schuilplaats te bieden (ca 150 cm hoog en 75-100 cm breed). De lengte hangt af van de hoeveelheid ruimte,
maar moet minimaal 3 meter lang zijn om voldoende bescherming te bieden.
Overwegingen
Er zijn verschillende ideeën over de aanleg van een takkenril. Al deze variaties hebben hun waarde. De keuzes die bij de aanleg worden gemaakt bepalen de vorm van de takkenril. Keuzemogelijkheden zijn:
• Leg alleen kale takken op de wal, verwijder het blad en wortelkluiten, zo vercomposteert de ril minder snel en blijft de ril
langer open.
• Plaats eerst twee rijen palen en leg het snoeihout hiertussen. De ril houdt een vaste breedte. Zorg dat de palen 1 deel
onder de grond, 2 delen boven de grond, onderlinge afstand
tussen de palen is de lengte van de palen boven de grond.
• Leg zo nu en dan stevige takken dwars op de lengterichting van
de ril om te voorkomen dat de wal teveel inklinkt
Klik hier voor alle nestkasten die Vogelbe• Plaats halfopen nestkasten in de wal of op de palen van de wal.
scherming in het assortiment heeft.
Als de ril teveel inklinkt blijven nestplaatsen aanwezig.

Tip

Composthoop
Groente- en tuinafval kan verzameld worden op een beschutte plaats in de tuin. De compost die dit oplevert gebruiken we indien gewenst als bodemverbeteraar. In een composthoop leven veel insecten, zwammen en schimmels die voor de vertering
zorgen. Geen wonder dat vogels als merel, zanglijster en roodborst hier maar al te graag vertoeven!

Aanleg
Vanwege de geur en voor het gezicht zoeken we voor de composthoop een ‘plekje achteraf’, waar het niemand tot last is
maar waar de vogels nog wel goed bij kunnen. Leg de composthoop zo aan dat het afval goed gestapeld kan worden en
steeds voldoende vochtig blijft. Vocht en lucht (zuurstof) zorgen samen met het bodemleven voor de omzetting van het
groen in compost. Laat vooral de natuur rustig haar gang gaan en gebruik geen compostversnellers; dit zijn chemische middelen en slecht voor het milieu.

Onderhoud
Om de vertering goed op gang te houden, houden we de composthoop vochtig en scheppen de compost regelmatig om
(zuurstof!).
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8
ANDERE DIEREN

Insecten
Met het vogelvriendelijk inrichten van de tuin, maakt u uw tuin ook aantrekkelijk voor
insecten. Op de bloeiende planten en struiken komen, zweefvliegen, bijen, vlinders en
hommels op af. Zij zijn weer voedsel voor vogels.
Maar zonder insecten vindt er ook geen bestuiving plaats in uw tuin. Met als gevolg
geen bramen aan de bramenstruik, geen bessen aan de vlier en geen zaden in de zonnebloem. Het is dus belangrijk om veel insecten aan te trekken naar uw tuin.
Tips voor een insectenvriendelijke tuin
• Het hele jaar door volop bloeiende planten in uw tuin
• Bomen en struiken voor beschutting
• Water, om te drinken
• Zand op een zonnige plek (vlinders kunnen zich hier snel opwarmen)
• Insectenhotel (voor vlinders en bijen)
• Waardplanten voor rupsen
• Laat afgestorven planten staan, insecten kunnen hierin overwinteren
• Laat bladeren in het najaar liggen (insecten kunnen hieronder overwinteren)
Meer weten over vlinders, ga dan naar www.vlinderstichting.nl. Meer informatie over
bijen vindt u op www.drachtplanten.nl of www.bijenvereniging.nl . Zelf een bijenhotel
maken kijk dan op www.bijenhotels.nl

Zoogdieren
Ook zoogdieren, als egels, eekhoorns, mollen, vleermuizen en muizen
horen thuis in een natuurvriendelijke tuin. Voor de egel is het belangrijk
dat er voldoende beschutting op de grond aanwezig is. Zorg voor een
weelderig begroeide tuin, laat bladeren in het najaar liggen en zorg voor
water. Voorkom dat egels in een vijver of waterbak kunnen vallen. Wilt u
egels in uw tuin, zorg er dan vooral voor dat de egels in uw tuin kunnen
komen, dus geen houten schuttingen, maar hagen, of begroeide rasters.
Voor zowel egels als eekhoorns zijn er speciale kasten te koop, waar
ze in kunnen broeden of overwinteren. Deze kunt u bestellen bij Vivara,
www.vivara.nl
Wilt u meer informatie over deze diersoorten ga dan naar
www.zoogdiervereniging.nl

Amfibieën
Kikkers, padden en watersalamanders mogen niet ontbreken in uw tuin.
Een vijver is voor deze soorten een eerste vereiste om naar uw tuin te
komen. Leg geen vijver aan met steile wanden. Het maakt het voor deze
soorten onmogelijk om de vijver uit te komen. Een vijver met een geleidelijk oever is dan ook ideaal. In het ondiepe deel warmt het water ook
sneller op, waar ze lekker kunnen ‘zonnen’.
Meer informatie over het aanleggen van vijvers vindt u op www.ravon.nl.
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9
OVERIGE

Raamstickers
Veel vogels vliegen zich dood tegen spiegelende of moeilijk zichtbare ruiten. Door de spiegeling is voor de vogel de barrière
niet zichtbaar. Om de ruit wel zichtbaar te maken is het plakken van contrasterende stickers van vogel- of andere afbeeldingen de oplossing. Plak deze stickers wel aan de buitenzijde op het raam.

Welke kleur; wit of zwart?
Ga buiten voor het raam staan en oordeel zelf welke kleur het
meeste opvalt. Klik hier voor meer informatie.

Overlast

Tip
Er zijn ook praktisch onzichtbare raamstickers verkrijgbaar die de vogels wel goed kunnen zien, maar voor mensen niet hinderlijk
op de ruiten zijn geplakt. Klik hier

Spiegelgevechten
Soms komt het voor dat vogels tegen de ramen fladderen of op de
vensterbank gaan zitten en onophoudelijk tegen de ramen tikken. Dit doen ze niet omdat ze graag naar binnen willen. Door de
weerspiegeling van de ruit zien ze hun eigen spiegelbeeld. Zeker in
de broedtijd, wanneer ze een territorium verdedigen tegen soortgenoten, zien ze dat spiegelbeeld als indringer die verdreven
moet worden. Het werkt echter averechts. Hoe meer de vogel gaat imponeren en vechten, des te meer doet het spiegelbeeld
dat ook. In sommige gevallen vechten de vogels tot bloedens toe. Dit probleem is niet met enkele stickers te verhelpen. Een
afdoende oplossing is het plakken van een strook huishoudfolie aan de buitenzijde tegen het raam. Hierdoor houdt u voldoende licht binnen terwijl de vogels zich niet meer kunnen spiegelen. Een andere mogelijkheid is het ophangen van vitrage
of enkele stroken aluminiumfolie. Aan de buitenzijde wapperen ze in de wind en aan de binnenzijde bewegen ze door de
luchtstroom in huis. Hierdoor durven veel vogels niet al te dicht bij het raam te komen.

Blauwe reiger
De blauwe reiger is een cultuurvolger geworden. Hij zoekt zelfs tuinvijvers op in dorpen en steden.
Blauwe reigers zijn namelijk verzot op goudvissen. De feloranje vijverbewoners worden dan ook vaak op een presenteerblaadje aangeboden. Een tuinvijver is meestal erg ondiep, zodat de vogel er goed in kan staan.
Deze maatregelen kunt u overwegen:
• de vijver afdekken met (beton)gaas
• de vijverrand met dichte begroeiing ‘barricaderen’;
• bomen of struiken langs de vijver plaatsen;
• ijzerdraad op 20 centimeter hoogte en op 20 centimeter vanaf de waterkant spannen. Vaak voorkomt dit dat een reiger bij
de vijver kan.
Spreeuwen
Elke avond landt hier een enorme groep spreeuwen in de boom; ze poepen alles onder! Wat kan ik daartegen doen? Aan
overlast door spreeuwen is weinig te doen. Soms laten ze zich verjagen door flink wat kabaal, maar ze wennen er ook gauw
aan. Als ze al wegvliegen dan is dat het verplaatsen van het probleem naar de buren. Na het broedseizoen zoeken spreeuwen
elkaar op en vormen ze soms zeer grote groepen. Deze groepen worden in het najaar aangevuld met spreeuwen uit Scandinavië. Overdag zoeken spreeuwen in de wijde omgeving naar voedsel. Aan het einde van de middag verzamelen ze zich op een
vaste plaats. Na een aantal vluchten over de omgeving duiken ze massaal in een groep bomen of struiken. Zolang er genoeg
voedsel in de omgeving te vinden is zullen ze hier blijven. Dat kan enkele dagen zijn, maar soms ook vele weken. Aan het einde
van de winter gaan de spreeuwen op zoek naar een geschikte broedplaats en trekken er weer vele naar Scandinavië.

Kraaiachtigen - Intelligente vogels
Kraaiachtigen behoren tot de meest intelligente vogels. Ze passen zich snel aan veranderingen in hun omgeving aan
en maken handig gebruik van onverwachte voedselbronnen. Door predatie in bossen (haviken) en door het verdwijnen
van hun leefgebieden trekken kraaiachtigen naar dorpen en steden. Hier is makkelijk voedsel te vinden. Vaak gaat het
om plaatsen waar gevoerd wordt of waar veel zwerfafval te vinden is. Daarnaast zijn kraaiachtigen verbazingwekkend
behendige dieren. Deze twee eigenschappen, én hun formaat, zorgen ervoor dat de sociaallevende kauwen, eksters en
kraaien soms vrij dominant kunnen zijn. Dit kan men deze dieren natuurlijk niet kwalijk nemen. Grote groepen kraaiachtigen in de herfst en winter duiden op een gemeenschappelijke slaapplaats. In het voorjaar zoeken de paren hun
broedplaatsen weer op.

23

Er blijven genoeg zangvogels over
Wanneer kraaiachtigen zelf jongen hebben willen ze nog wel eens kleine vogels pakken om hun eigen jongen te voeren. Wanneer zangvogels niet op beschutte plaatsen kunnen broeden zullen ze makkelijker ten prooi vallen aan kraaiachtigen. Gelukkig maken de meeste zangvogels meerdere nesten per jaar, zodat toch altijd een deel uitvliegt. Bedenk dat alle zangvogels
veel meer jongen produceren dan nodig is om de soort in stand te houden. Merels kunnen wel tot drie keer toe in een jaar
succesvol vijf jongen per nest grootbrengen. Die ‘overdaad’ is functioneel; om de verliezen die te verwachten zijn door roof
en ziekte te compenseren.

Zo helpt u de zangvogels
Kleine zangvogels kunt u extra bescherming geven door veel (doornachtige) struiken en lage bomen te planten. Kleine zangvogels kunnen er hun nest bouwen en beschutting vinden. Als u vogels voert, doe dat dan in kleine hoeveelheden. Zo is het
uitkloppen van een tafellaken met broodkruimels goed voor de mussen, maar is het voedsel dusdanig gering dat vogels als
eksters en kauwen er minder snel op af komen. Voer daarnaast het liefst in de buurt van of onder struiken.
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10
ACTIVITEITEN

Doe mee met de tuinvogeltelling.
Elk jaar organiseert Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon de Nationale tuinvogeltelling. Deze vindt
plaats in het 3de weekend van januari. Doe ook mee en ga naar www.tuinvogeltelling.nl

Nesten bespieden
Wilt u ook wel eens weten wat er in een nestkast gebeurt, ga dan naar www.beleefdelente.nl. Met webcams worden verschillende vogels tijdens het broeden gevolgd. U kunt nu dag en nacht zien hoe een jonge vogel opgroeid.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte gehouden worden over het werk van Vogelbescherming, meldt u zich dan nu aan voor de nieuwsbrief,
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuwsbrief_

Jaarrond telling
Je eigen tuin herontdekken, dat doe je door mee te doen aan de Jaarrond Tuintelling. De beloning van elke week noteren
is groot: je merkt bijvoorbeeld de onregelmatige bezoekers op. De nachtelijke egel, padden die doortrekken. de mezen die
uitvliegen en nog veel meer...
Alle tuinen in Nederland vormen een gebied dat vijf keer groter is dan de Oostvaardersplassen. Toch is de natuur van tuinen
relatief onbekend. Om zicht te krijgen op wélke soorten zich in tuinen ophouden, en hoe het met ze gaat, is er de Jaarrond
Tuintelling. Met die gegevens kunnen de deelnemende natuurorganisaties na verloop van tijd effectieve beschermingsmaatregelen voorstellen.
U krijgt ook zélf antwoorden via de site: is mijn tuin rijker aan natuur dan die van buurtgenoten? Hoe verhoudt uw tuin zich
tot andere tuinen in uw provincie, of zelfs in Nederland? U vindt het uit door mee te doen aan de Tuintelling. Aanmelden is
eenvoudig. Ga naar de site en we helpen u op weg.
Meld u snel aan!
Dat kan via www.tuintelling.nl.
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Hoge bomen
Kleinbladige linde
Zachte berk
Zomereik
Zwarte els
Kleine bomen
Inheemse vogelkers
Katwilg
Lijsterbes
Hoge struiken
Gele kornoelje
Hazelaar
Hulst (manlk en vrwlk)
Sleedoorn
Trosvlier
Wilde kardinaalsmuts
Lage struiken
Duindoorn
Eénstijlige meidoorn
Egelantier
Framboos
Gelderse roos
Gemengde bottelroos
Hondsroos
Krentenboompje
Rode bosbes of vossebes
Rode kornoelje
Sleedoorn
Sporkenhout
Struikklimop
Vlinderstruik
Zuurbes
Klimplanten
Klimop
Blauwe regen
Wilde wingerd
Winterjasmijn
Hop
Kamperfoelie
Klimhortensia
Struiken als haag
Wilde liguster
Haagbeuk
Hondsroos
Veldesdoorn
Eénstijlige meidoorn

Nederlandse naam

wit
wit/rood/rose
wit roze
groen
wit
wit
wit
geel
groen
paars
geel
groen
Lila
nvt
geel
groen-geel
rood-geel
wit
wit
groen
wit roze
groen-geel
wit

Hedera helix
Wisteria sinensis
Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
Jasminun nudiflorum
Humulus lupulus
Lonicera periclymenum
Hydrangea anomala ssp. petiolaris

Ligustrum vulgae ‘Viride’
Carpinus betulus
Rosa canina
Acer campestre
Crataegus monogyna

diverse
wit
roze

Hippophae rhamnoides
Crataegus monogyna
Rosa rubiginosa
Rubus idaeus
Viburnum opulus
Rosa rugosa
Rosa canina
Amelanchier lamarckii
Vaccinium vitis-idaea
Cornus sanguinea
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Hedera helix ‘Arborescens’
Buddleja davidii ‘Pink Delight’
Berberis thunbergii

geelgroen

rode bessen
wit

nvt

Prunus padus
Salix viminalis
Sorbus aucuparia

Cornus mas
Corylus avellana
Ilex aquifolium
Prunus spinosa
Sambucus racemosa
Euonymus europaeus

nvt
nvt
nvt
nvt

Kleur

Tilia cordata
Betula pubescens
Quercus robur
Alnus glutinosa

Wetenschappelijke naam

*
*
*
*
*

6-7
nvt
6-7
4-5
5-6

9-12
5-6
nvt
2-3
7-8
5-7
5

6-7
4-5
5-6
2-3
4-5
5
9-12
7-9

6

3-5
5-6
6-9

5-6

1-3
5-6
4-5

Bloei

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

x
X
X
X

X

X
X
X
X

Zon

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

x

x

X

Schaduw

kalk en leemhoudende grond
weing eisend

weing eisend
voedselrijke vochtige leemhoudende grond

weing eisend
vochtige goed doorlatende grond

weinig eisend, kan op noord en oostmuur

weing eisend

weinig eisend
kalkhoudende grond

kalkrijke zandgrond

kalkhoudende grond
weinig eisend
kalkhoudende grond

rijke, goed doorlatende grond

weinig eisend

niet te nat

weinig eisend
weinig eisend, losse grond
weinig eisend, luchtige grond
vochtige tot nat, niet te arm

Grondsoort

OVERZICHT BOMEN
EN STRUIKEN

10
10
4
3
3
5
8

1,5
tot 10 m
2
2
5
1
tot 3 m
tot 9
0,1-0,4
2,8
6
4
10
2
1,75

6
6
10
6
5
3

10
6
10

30
15
25
25

Hoogte (m)

Bijlage 1a

Tip

Vogelbescherming biedt in haar webshop
Vogels maken graag gebruik van tuinen. Iedereen kan vogels daarbij
diverse vogelvriendelijke planten.
helpen, ook als je een balkon hebt of een kleine stadstuin.
Vogelbescherming heeft veel praktische tips om uw tuin vogelvriendelijk te maken op een rij gezet. Komt u er niet uit?
Schakel dan een van onze Tuinvogelconsulenten in voor een persoonlijk tuinadvies.

Eupatorium purpureum
Galium odoratum
Pulmonaria officinalis
Alliaria petiolata
Vinca minor
Leucanthemum vulgare
Lysimachia nummularia
Cardamine pratensis
Delphinium elatum
Geranium robertianum
Digitalis purpurea
Alchemilla mollis
Achillea ptarmica `the pearl´
Origanum vulgare
Helianthus decapetalus `Capenoch
Star´
Verbascum thapsus

Koninginnekruid
Lievevrouwebedstro
Longkruid
look-zonder-look
Maagdenpalm
Margriet
Penningkruid
Pinksterbloem
Ridderspoor
Groot robertskruid
Vingerhoedskruid
Vrouwenmantel
Wilde Bertram
Marjolein

Water- en moerasplanten
Gewone dotterbloem
Caltha palustris
Gele lis
Iris pseudocorus
Gele plomp
Nuphar lutea
Gele wederik
Lysimachia vulgaris
Kikkerbeet
Hydrocharis morsus-ranae
Lisdodde
Typha latifolia
Moerasandoorn
Stachys palustris
Moerasspirea
Filipendula ulmaria
Speenkruid
Ranunculus ficaria
Echte valeriaan
Valeriana officinalis
Watergentiaan
Nymphoides peltata
Waterlelie
Nymphaea Alba
Zwanebloem
Butomus umbellatus

Zonnebloem
Toorts

Solidago virgaurea
Sedum telephium
Aster novi-belgii ‘Little Boy Blue’
Glechoma
Verbena bonariensis
Lythrum sallicaria
Centaurea jacea
Eupatorium purpureum
Lavandula officinalis

Guldenroede
Hemelsleutel
Herfstaster
hondsdraf
IJzerhard
Kattestaart
Knoopkruid
Koninginnekruid
Lavendel

geel
geel
geel
geel
wit
bruine sigaren
roze-achtig
wit
geel
roze
geel
wit
roodpaars

geeloranje
geel + rood

geel
roze/rood
violet
blauw paars
violet
paars
purperroze
purperroze
donkerblauw
dof purperroze
wit
Blauw/paars
wit
blauw
wit
geel
paars
blauw
roze paars
div
geel
wit
bleekroze

paars-lila
blauw
diepblauw
wit
roodpaars
rose
wit
geel
lila
geel
geel

lilaroze

Persicaria bistorta

Hesperis matronalis
Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’
Agastache foeniculum ‘Blue fortune’
Achillea millefolium
Polygonum affine
Armeria maritima
Anthriscus sylvestris
Lamiastrum galeobdolon
Dipsacus fullonum
Oenothera glazioviana
Lysimachia vulgaris

Adderwortel

Kleur

Wetenschappelijke naam

Damastbloem
Kogeldistel
Dropplant
Duizendblad
Duizendknoop
Engels gras
Fluitekruid
Gele dovenetel
Grote kaardebol
Grote teunisbloem
Grote wederik

Nederlandse naam

0,7

1,5
1
0,8
0,3
0,6-1,2

0,6

0,4
0,7

1,5
2

tot 3
0,3
0,25
0,2-1,2
0,2
0,6
0,1
0,5
1,5
0,2-0,5
1,3
0,4
0,6
0,25

0,8
0,5
0,5
15
1,3
1,2
1,2
2
0,3

0,7
1,3
0,7
0,4
1
0,1
1,25
0,4
2
0,5-1,6
0,7

0,5

Hoogte (m)

4-5
5-6
´5-8
7-9
6-8
7-8
7-8
6-9
´3-5
´6-7
6-7
6-8
6-8

´8-10

8-9
5-6
4-6
4-6
4-5
5-8
´5-7
4
‘6-8
´4-11
´6-7
6-8
´7-8
´7-9

7-9
6-9
9-10
4-6
´7-10
7-8
6-10
8-9
6-8

´7-9
6-9
5-6
4-6
´7-9
5-9
6-8

5-7
7-9
7-8

5-6

Bloei

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
x
X

X
X

X
X
X
x
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
x
X
X
X
X

X

Zon

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

Schaduw

Diep water
Diep water, tot 3 meter

oeverplant
moerasplant
moeras-oeverplant
bolletjes

vogels
tweejarig

vogels, snijbloem
vogels, vlinders
vlinders, vogels

vogels, bodembedekker
vogels,vlinders, snijbloem
vogels, bodembedekker
vochtige bodem

vlinders
vogels

vogels, vlinders
vogels, snijbloem, vlinders
vogels, vlinders, hommels
vlinders
vlinders

vogels
vlinders
vogels

vogels
vogels, vlinders
vlinders, vogels

vogels, vlinders, bodembedekker
vogels, vlinders / welriekende
bloemen
vlinders
vlinder en bijenplant
vogels
vogels
vogels, vlinders, zodenvormend

Bijzonderheden

vochtige bodem

goed doorlatende grond

weinig eisend

voedselrijk, niet te droge grond

zand
vochtige goed doorlatende grond

weinig eisend

vochtige zand leemhoudende
grond
goed doorlatende grond
voedselrijke grond
goed doorlatende grond

vochtige voedselrijke grond

alle

Grondsoort

Bijlage 1b

OVERZICHT VASTE
INHEEMSE PLANTEN
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Bijlage 1c
BLOEI- EN BESSENKALENDER
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