Uw tuin een vogeltuin
Een tuin met vogels komt tot leven! Wat is
er niet leuker dan kool- en pimpelmezen in
je eigen tuin, in het voorjaar druk met het
voeren van hun jongen? Of een merel die
op de punt van het schuurdakje de vroege
morgen toezingt? Welke vogels er in de tuin
zingen, broeden en eten hangt af van u als
gastheer of gastvrouw. Het is maar wat u ze
rond het huis en in de tuin aanbiedt!

Wat is een vogelvriendelijke tuin?
Een vogelvriendelijke tuin voldoet aan de 4 V’s.
1. Voedsel
2. Veiligheid (schuilplaatsen)
3. Voortplanting (nestplaatsen) en
4. Variatie
In een kale, strakke tuin is voor vogels niets te beleven. Ze
vinden er geen voer, laat staan beschutting of nestgelegenheid. Vogels komen af op plekken waar insecten te vinden
zijn. Bij de rijk bloeiende planten bijvoorbeeld of later, in de
herfst, onder de afgevallen bladeren of plantenresten. Uiteraard mogen (doornige) struiken niet ontbreken: als vluchtplaats, maar ook om nesten in te bouwen. Mussen vinden het
weer heerlijk om een stofbad in droog zand te nemen, het
liefst onder struiken. En drinkwater bieden we aan met een
drinkschaal of, als er ruimte is, met een natuurlijke vijver. De
waterplanten trekken weer extra insecten aan voor de vogels!
Denk bij variatie aan bomen en struiken die: bladhoudend
zijn (hulst, berberis, dwergmispel), doorns en stekels hebben
(vuurdoorn, gemengde bottelroos, meidoorn), besdragend
zijn (liguster, krent), of hun blad verliezen (els, lijsterbes). Hoe
groter de variatie, hoe meer (soorten) vogels uw tuin zullen
waarderen!
Waarom een vogelvriendelijke tuin?
Wie eens goed om zich heen kijkt, ziet het stedelijk gebied
‘ontgroenen’. De stad biedt steeds minder gevarieerde
plekken waar vogels de vier ‘V’s’ vinden. Niet voor niets is
de spreekwoordelijke ‘stadsvogel’, de huismus, op de Rode
Lijst beland. Ons drukke bestaan dwingt tot keuzes. Tuinen
worden daarom strak aangelegd met houten schuttingen,
veel verharding en weinig begroeiing. Lekker makkelijk in het

onderhoud. Ook veel gemeentes doen hieraan mee. Steeds
meer natuurlijk groen verdwijnt om de onderhoudskosten
naar beneden te brengen. Het gevolg is wel dat het stedelijke
gebied verarmt aan vogels en vogelsoorten.
Daarom voert Vogelbescherming Nederland de campagne
‘Elke tuin een vogeltuin’. Die campagne dient meerdere
doelen tegelijk. Allereerst willen we bewoners behulpzaam
zijn om van hun tuin een vogelparadijs te maken. En de ene
bewoner kan misschien weer de andere stimuleren hetzelfde
te doen. Zo vergroten we het leefgebied voor vogels. Met als
‘hoger’ doel, de stedelijke omgeving weer veel aantrekkelijker te maken voor vogels én mensen. Dat komt de leefbaarheid beslist ten goede. Daarvoor doen we uiteraard ook een
beroep op gemeenten en andere betrokkenen. Maar we
beginnen bij u, in uw tuin!

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.

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.
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
In de herfst geven veel mensen de tuin een flinke beurt (de
tuin ‘winterklaar’ maken). Dat betekent bomen en struiken
snoeien, uitgebloeide planten afknippen en de afgevallen
bladeren vergaren voor de groencontainer. Maar het resultaat
is dan een ’lege’ tuin waar vogels in de komende (strenge)
winter niets meer te eten vinden.
Beperk het tuinonderhoud tot een minimum. Het beste
kunt u aan het einde van de winter (maart) uw tuin op orde

Een waterschaal in de tuin wordt dankbaar
gebruikt door de vogels om in te badderen en uit
te drinken.

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.

Tips
• 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.

Gelaagdheid in je tuin
Elke vogelsoort heeft een voorkeur voor een nestplaats (N) en
voedsel (V). De combinatie van
deze twee bepaalt of een soort
ergens kan voorkomen of niet. Bij
een inrichting die alleen bestaat
uit bomen en een gazon, vinden
maar weinig vogels voedsel én
nestgelegenheid. Er zullen dan
vooral eksters en houtduiven
voorkomen.

Wordt op hetzelfde oppervlak
gekozen voor een inrichting met
bomen, een gazon én daartussen struiken en lage planten, dan
neemt het aantal voedsel- en
nestplaatsen toe. Hierdoor neemt
het aantal soorten vogels toe. Er
zullen dan ook soorten komen
als Merel, Roodborst, Tjiftjaf, Fitis,
Braamsluiper, Zwartkop en vink.

Tekeningen: H.J. Slijper, met toestemming van Vogelbescherming Nederland

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 soorten 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 is de
vogelvide ontwikkeld.
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.
Voor de meeste soorten geldt dat ze hoger dan twee meter
broeden maar dat geldt niet voor de roodborst, heggenmus
en winterkoning, die kunnen ook makkelijker lager broeden,
dus in dicht en doornig struikgewas.

Meidoornbessen: de vogels zijn er dol op.

Tips voor 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!
• Als je gaat verbouwen / renoveren denk het aan inbouwen van nestkasten voor gierzwaluw en vogelvide voor
de huismus.
• Reinig het nestkastje met kokend water in het najaar
tegen de parasieten en hang het daarna op als schuilplek
voor vogels in de winter.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Kleur

Hoogte (m)

Bloei

Zon

Schaduw Grondsoort

kleine bomen
Inheemse vogelkers

Prunus padus

10

x

niet te nat

Katwilg

Salix viminalis

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

nvt

10

X

weinig eisend

Wilde appel

Malus sylvestris

wit/roze

tot 6 m

4-5

X

niet te nat, niet te arm

Zoete kers

Prunus avium

wit

10

5-6

X

6

hoge struiken
Gele kornoelje

Cornus mas

6

Hazelaar

Corylus avellana

6

1-3

x
X

x

rijke, goed doorlatende grond

Hulst (manlk en vrwlk)

Ilex aquifolium

rode bessen

10

5-6

X

Sleedoorn

Prunus spinosa

wit

6

4-5

Trosvlier

Sambucus racemosa

X

X

kalkhoudende grond

Wilde kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

geelgroen

3

5-6

X

X

Duindoorn

Hippophae rhamnoides

diverse

Eénstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

wit

1,5

3-5

X

tot 10 m

5-6

X

Egelantier

Rosa rubiginosa

roze

2

6-9

X

Framboos

Rubus idaeus

Gelderse roos

Viburnum opulus

wit

5

Gemengde bottelroos

Rosa rugosa

wit/rood/rose

1

6

X

Hondsroos

Rosa canina

wit roze

tot 3 m

jeneverbes

Juniperis communis

Krentenboompje

Amelanchier lamarckii

groen

tot 9

4-5

X

X

Mahoniestruik

Mahonia aquifolium

geel

1

4

X

X

rode bosbes of vossebes

Vaccinium vitis-idaea

wit

0,1-0,4

5-6

X

Rode kornoelje

Cornus sanguinea

wit

2,8

2-3

Sleedoorn

Prunus spinosa

wit

6

4-5

X

Sporkenhout

Rhamnus frangula

geel

4

5

X

Struikklimop

Hedera helix ‘Arborescens’

groen

10

9-12

X

X

Taxus

Taxus baccata

x

x

Vlinderstruik

Buddleja davidii ‘Pink Delight’

2

7-9

X

Vuurdoorn

Pyracantha lalandi ‘Orange glow’ groenwit

3

6

X

X

Zuurbes

Berberis verruculosa

geel

1

4-5

X

X

Zuurbes

Berberis thunbergii

geel

1,75

X

X

kalkhoudende grond

Klimop

Hedera helix

groen

10

9-12

X

X

weing eisend

Blauwe regen

Wisteria sinensis

Lila

10

5-6

X

Vuurdoorn

Pyracantha lalandi ‘Orange glow’ groenwit

3

6

X

X

Wilde wingerd

nvt

4

nvt

X

X

winterjasmijn

Parthenocissus tricuspidata
‘Veitchii’
Jasminun nudiflorum

geel

3

2-3

Hop

Humulus lupulus

groen-geel

3

7-8

X

X

Klimroos

Rosa ‘seagull’

wit

6

5-6

X

X

Kamperfoelie

Lonicera periclymenum

rood-geel

5

5-7

X

X

Klimhortensia

Hydrangea anomala ssp.
petiolaris
Clematis

wit

8

5

wit

3,5

7-9

X

X

vochtige goed doorlatende
grond
kalkhoudende grond

Wilde liguster

Ligustrum vulgae ‘Viride’

wit

*

6-7

X

X

weing eisend

Haagbeuk

Carpinus betulus

groen

*

nvt

X

X

voedselrijke vochtige grond

Vuurdoorn

Pyracantha lalandi ‘Orange glow’ groenwit

*

6

X

X

Hondsroos

Rosa canina

wit roze

*

6-7

X

X

Veldesdoorn

Acer campestre

groen-geel

*

4-5

X

Eénstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

wit

*

5-6

X

Taxus

Taxus baccata

5

weinig eisend
kalkhoudende grond

lage struiken
kalkrijke zandgrond

2
X
6-7

1

X

x

tot 40 m
paars

X

droge voedselarme zand of
leemgrond

X
X

goed doorlatende zandige
grond
weinig eisend

klimplanten

Clematis

X

X

weinig eisend, kan op noord
en oostmuur
rijke, vochtige goed doorlatende grond
weing eisend

struiken als haag

*

x

kalk en leemhoudende grond
weing eisend
x

goed doorlatende zandige
grond

Vogels voeren
Een gevarieerd voedselaanbod houdt de vogels fit. Vooral
in de winter hebben de vogels voedsel hard 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 ivm sneeuw of hard bevroren
grond.
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!

Tips bij het voeren
• Voer vogels het hele jaar door, maar vooral bij aanhoudende vorst of sneeuw.
• Voer geen pinda’s/vet buiten het winterseizoen.
• 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.
Merelnest in
Klimhortensia

Goed voer
Net als mensen hebben vogels naast vetten ook eiwitten
en koolhydraten nodig, evenals mineralen en vitaminen.
Een gevarieerd dieet dus, en dat verschilt ook nog eens per
vogelsoort. Daarom heeft Vogelbescherming Nederland
samen met Vivara meerdere soorten vogelvoer samengesteld met hoge voedingswaarde. Hieraan worden dezelfde
kwaliteitseisen gesteld als aan levensmiddelen voor menselijke consumptie.
Persoonlijk Tuinadvies door Vogelbescherming
Wilt u uw tuin ook een veranderen in een waar vogelparadijs? Voor tips en adviezen kunt u terecht bij de Tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming Nederland. Deze vrijwilligers, met veel kennis van zaken over tuinen en tuinvogels,
kunnen u helpen bij de (her)inrichting van uw tuin.
Zij bieden u:
• Gericht advies bij de inrichting van uw tuin
• Aanbevelingen over beplanting, water, voer en nestkasten
• Uitgewerkt vlekkenplan op maat voor uw tuin
• Kosten inclusief bezoek en adviesrapport: Leden: € 25,-;
Niet-leden: € 40,Kijk hiervoor op: http://www.vogelbescherming.nl/ik__
vogels_/bij_u_in_de_buurt
Meer handige adressen:
Voor meer informatie over tuinvogels en tuininrichting:
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/home
Voor de aanschaf van nestkasten of vogelvoer:
www.vogelbescherming.nl/webwinkel

Rosa Rugosa: Groenlingen eten de zaden in de bottels

Vaste inheemse planten voor de vogelvriendelijke tuin
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Kleur

Hoogte (m) Bloei

Zon

Schaduw Grondsoort

Adderwortel

Persicaria bistorta

lilaroze

0,5

5-6

X

X

Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare

geel

1

6-8

X

Damastbloem

Hesperis matronalis

paars-lila

0,7

5-7

Kogeldistel

blauw

1,3

7-9

X

diepblauw

0,7

7-8

X

Duifkruid

Echinops bannaticus ‘Taplow
Blue’
Agastache foeniculum ‘Blue
fortune’
Scabiosa ‘Clives Greaves’’

blauw

0,4

6-9

X

Duizendblad

Achillea millefolium

wit

0,4

Duizendknoop

Polygonum affine

roodpaars

1

´7-9

X

Engels gras

Armeria maritima

rose

0,1

6-9

X

Fluitekruid

Anthriscus sylvestris

wit

1,25

5-6

x

Gele dovenetel

Lamiastrum galeobdolon

geel

0,4

4-6

X

Grote kaardebol

Dipsacus fullonum

lila

2

´7-9

X

Grote teunisbloem

Oenothera glazioviana

geel

0,5-1,6

5-9

X

Grote wederik

Lysimachia vulgaris

geel

0,7

6-8

X

Guldenroede

Solidago virgaurea

geel

0,8

7-9

X

Hemelsleutel

Sedum telephium

roze/rood

0,5

6-9

X

vochtige zand leemhoudende
grond
goed doorlatende grond

Herfstaster

Aster novi-belgii ‘Little Boy Blue’ violet

0,5

9-10

X

voedselrijke grond

hondsdraf

Glechoma

blauw paars

15

4-6

x

goed doorlatende grond

IJzerhard

Verbena bonariensis

violet

1,3

´7-10

X

Kattestaart

Lythrum sallicaria

paars

1,2

7-8

X

Knoopkruid

Centaurea jacea

purperroze

1,2

6-10

X

Koninginnekruid

Eupatorium purpureum

purperroze

2

8-9

X

korenbloem

Centaurea cyanus

blauw

0,3-0,6

6-8

x

goed doorlatende grond

Lavendel

Lavandula officinalis

donkerblauw

0,3

6-8

X

weinig eisend

Koninginnekruid

Eupatorium purpureum

dof purperroze

tot 3

8-9

X

zand

Lievevrouwebedstro

Galium odoratum

wit

0,3

5-6

X

vochtige goed doorlatende
grond

Longkruid

Pulmonaria officinalis

Blauw/paars

0,25

4-6

X

look-zonder-look

Alliaria petiolata

wit

0,2-1,2

4-6

X

Maagdenpalm

Vinca minor

blauw

0,2

4-5

X

Margriet

Leucanthemum vulgare

wit

0,6

5-8

X

Penningkruid

Lysimachia nummularia

geel

0,1

´5-7

X

Pinksterbloem

Cardamine pratensis

paars

0,5

4

x

Ridderspoor

Delphinium elatum

blauw

1,5

‘6-8

X

Groot robertskruid

Geranium robertianum

roze paars

0,2-0,5

´4-11

Vetkruid

Sedum spectabile ‘Brilliant’

roze

0,3

8-10

X

Sleutelbloem

Primula florindae

divers

20

´3-5

x

Wilde tijm

Thymus vulgaris

paars

0,1

´7-9

X

Vingerhoedskruid

Digitalis purpurea

div

1,3

´6-7

X

X

Vrouwenmantel

Alchemilla mollis

geel

0,4

6-8

X

X

Wilde Bertram

Achillea ptarmica `the pearl´

wit

0,6

´7-8

X

X

Marjolein

Origanum vulgare

bleekroze

0,25

´7-9

X

Zenegroen

Ajuga reptans

blauw

0,3

Zonnebloem

1,5

´8-10

X

Zonneroosje

Helianthus decapetalus `Cape- geeloranje
noch Star´
Helianthemum
geel

15

´5-9

x

Toorts

Verbascum thapsus

2

Dropplant
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geel + rood

zanderig
X

alle

goed doorlatende grond

X
vochtige voedselrijke grond

voedselrijk, niet te droge
grond

X

X

X

X

zand

weinig eisend
X

vochthoudend
goed doorlatende grond

