Uw tuin een vogeltuin

MEI 2019

Vogelvriendelijk tuinadvies

Geachte
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor een vogelvriendelijke tuin. De Tuinvogelconsulent heeft het met plezier voor u uitgewerkt in een
tuinadvies.
Fijn dat u met uw tuin wilt bijdragen aan een voor vogels prettiger leefklimaat. Want ook de stedelijke woonomgeving is belangrijk als leefgebied
voor vogels. Het tuinadvies dat u hierbij aantreft houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van u en die van de vogels.
De belangrijkste levensbehoeften van tuinvogels zijn water, voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken. Deze elementen zijn zoveel mogelijk in
het advies verwerkt. In een échte vogeltuin mogen insecten (belangrijke voedselbron) natuurlijk niet ontbreken. En zo mogelijk is er plek voor
kleine zoogdieren en andere organismen. Want hoe gevarieerder en natuurlijker een tuin, hoe aantrekkelijker voor vogels!
Het tuinadvies is geen gedetailleerd tuinontwerp, maar een grove schets. Het helpt u zeker op weg om uw tuin aantrekkelijker te maken voor
vogels. Wij wensen u daarbij veel succes en natuurlijk veel vogels toe. Naast het advies geeft dit rapport een aantal extra mogelijkheden
(bouwstenen) en tips voor nog meer vogelvriendelijke tuinelementen. Wie weet maakt u er wel een compleet ‘vogelparadijs’ van. Wij zijn heel
benieuwd naar de ontwikkelingen en horen graag wat het eindresultaat is!

Met vriendelijke groet,
Vogelbescherming Nederland
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1. 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!

1.1

Wat is een vogelvriendelijke tuin?

Een vogelvriendelijke tuin voldoet aan de 4 V’s.
• Voedsel
• Veiligheid (schuilplaatsen)
• Voortplanting (nestplaatsen) en
• Variatie
Om te beginnen biedt een goede vogeltuin een verscheidenheid aan beplanting: bomen, struiken, hoge en lage inheemse planten. Maar er is ook
variatie in de tuinopbouw. Dat bereik je met elementen als een vijver, stapelmuurtje, pergola, composthoop en/of een takkenril. Natuurlijk hangt
een en ander af van de grootte van de tuin. Maar zelfs de kleinste tuin en ook balkons bieden toch nog verrassende mogelijkheden voor 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! Hoe groter de variatie, hoe meer (soorten) vogels
uw tuin zullen waarderen! In dit tuinadvies leest u, hoe u dit in uw tuin kunt bereiken.

1.2 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 to 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!

3

2. Van huidige situatie naar streefbeeld

2.1 Omgeving
Uw woning aan de Kastanjesingel 81 is een geschakelde hoekwoning
uit 1954 in de wijk Schiebroek in Rotterdam. Uw woning ligt vlak bij
het Schiebroekse Park en het Wilgenplaspark, waar vogels volop
voedsel, schuil- en nestgelegenheid vinden. De Kastanjesingel is een
brede straat met een singel met glooiende grasbermen met
bloesembomen. De woningen in de directe omgeving hebben groene
tuinen, waar vogels welkom zijn. De inrichting van de tuinen is
afwisselend met zowel verhardingen als met grote groenblijvende
bomen en struiken, zoals coniferen en taxus. De achtertuinen zijn
veelal voorzien van schuttingen, soms begroeid met klimplanten,
zoals klimop, clematis of kamperfoelie.
U woont hier sinds drie jaar. Na de verbouwing van de woning is
ook de tuin flink aangepakt. Uw woning heeft een voortuin en een
grote achtertuin. Vanuit de grote serre kijkt u uit op een zonnig
vlonderterras in de achtertuin. U ziet regelmatig vogels in
en rond uw tuin, zoals koolmees,
pimpelmees, Turkse tortel,
halsbandparkiet en ekster.

2.2 Tuin
De achtertuin ligt op het
noordwesten en is 10 meter breed
en 9 meter diep. Over de volle
breedte van de achtergevel is
een serre aangebouwd. Naast de
serre is nog een stukje tuin van
3 bij 3 meter. Drie grote bomen

op de hoeken
van de tuin zijn
beeldbepalend, nl.
een oude appelboom,
een grote laurierkers
en een smalle, hoge
taxus. Achter en
rechts staan houten
tuinschermen,
deels begroeid met klimplanten, zoals clematis, kamperfoelie,
blauwe regen, klimroos en braam. Links is een flinke haag van
klimop. Ongeveer tweederde deel van de tuin is verhard met
tegels, een vlonderterras en een groot vak met wit Carrara grind
(4 bij 6 meter). In de borders rondom staan wat struiken, zoals
hortensia, tuinhibiscus, rotsheide, hertshooi en klein plantgoed.
Op het vlonderterras staat een olijfboom in een kuip. Bij de
klimophaag staan drie kleine Japanse esdoorns
in bloempotten. Buiten de tuin staat linksachter
een stenen schuur. Achter deze schuur groeit
een vlierstruik en rode kornoelje.
De voortuin ligt op het zuidoosten en is 7 meter
breed en 5 meter diep. Naast de woning ligt
een betegelde oprit naar de garage van 3 meter
breed en 7 meter diep. Een recht tegelpad loopt
van de straat naar de voordeur; een ander
tegelpad ligt voor de gevel. Langs het trottoir
staat een smalle hoge haag van klimop. Ook op
de grens met beide buren staan hoge hagen.
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Langs het tuinpad naar de voordeur
staat een korte, halfhoge beukenhaag.
In de voortuin staan enkele struiken
tuinhibiscus, rododendron, hortensia
en hertshooi. Tegen de gevel groeit in
een bloembak een fraaie wilde bosrank
(clematis), die tijdens het adviesgesprek in
volle bloei stond.

2.3

Wensen van de bewoner

Graag ziet u meer vogels in uw tuin. Ook
bent u benieuwd welke rol bomen, struiken
en planten hierbij spelen. De tuin wordt
onderhouden door een hovenier en
er is geen groot onderhoud nodig. U
vraagt specifiek advies over insect- en
vogelvriendelijke struiken, vaste planten
en bloemen. Ook wilt u meer weten
over het ophangen van nestkasten
en een bijenhotel. Met het oog op de
komst van uw eerste kindje is het zeker
ook belangrijk dat de tuin veilig is voor
kinderen. Water in de tuin ziet u dan ook
graag in de vorm van een waterschaal
of een waterelement.
Tijdens het adviesgesprek hebben
wij gesproken over het grote vak met
het witte grind. Voor vogels is daar

niets te halen, net als op
de andere verhardingen. U
vertelde dat de hovenier
een gazon had afgeraden,
vanwege de schaduw van
de appelboom in een deel
van het vak. Wel staat u
open voor alternatieven.
Verder hebt u ook interesse
in de mogelijkheden van een
sedumdak op de schuur.

2.4
Conclusie
De omgeving van uw
woning is behoorlijk
groen en biedt voedsel, schuil- en nestgelegenheid voor
vogels. De combinatie van bomen, struiken en bloeiende
planten is heel aantrekkelijk voor insecten en (tuin)vogels.
Naast beplanting is vooral voedsel, zoals zaden, bessen,
noten en insecten belangrijk om jaarrond meer vogels naar
uw tuin te lokken.
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3. Vogelvriendelijk tuinadvies

Een gevarieerde beplanting vormt de basis van elke vogelrijke
tuin: bomen, struiken, hoge en lage inheemse planten. Hoe groter
de variatie, hoe meer (soorten) vogels uw tuin zullen waarderen!
In onderstaand advies reik ik suggesties aan, waarmee u uw tuin
insect- en vogelvriendelijk kunt maken. De genoemde planten zijn
indicatief. In het Handboek “Tips voor nog meer vogels in uw tuin”
vindt u een aantal lijsten met vogelvriendelijke beplanting. U kunt
daaruit uiteraard zelf uw keuze maken.

3.1 Ontwerp voor uw tuin
Voor uw tuin heb ik enkele ideeën uitgewerkt. Het vlekkenplan
geeft een indruk van de verschillende elementen en is geen volledig
beplantingsplan. In de tekst hieronder geef ik wel advies over
geschikte planten. Het goede nieuws is dat het merendeel van uw
bomen, hagen en (klim)planten al goed passen in een insect- en
vogelvriendelijke tuin.
Inheemse bomen en struiken hebben de voorkeur. Doordat ze hier
al zo lang groeien en zich eeuwenlang aan de groeiomstandigheden
hebben aangepast, hebben ze enkele grote voordelen. Het zijn
soorten die cultuurhistorisch gezien ons landschap vorm hebben
gegeven. Het zijn soorten die beter zijn aangepast aan uitzonderlijke
vorstperiodes en ziektes. Groei en bloei van inheemse planten en de
momenten waarop rupsen, bijen of vogels sterk van hun blad, nectar
en struifmeel afhankelijk zijn, zijn in de loop van de tijd op elkaar
afgestemd. Ook is het aantal micro-organismen, planten en dieren
dat in inheemse bomen en struiken leeft veel hoger dan bij exoten
het geval is.
Bloeiende tuinplanten zullen worden bezocht door hommels,

honingbijen en (wilde) bijen. Enkelbloemige variëteiten bevatten veel
stuifmeel en nectar en daar komen hommels, bijen en vlinders op af.
De gevuld-bloemige variëteiten zijn meestal steriel, en zullen geen
insecten aantrekken. Bij o.a. hortensia, tuinhibiscus en rozen is de
bloemvorm (enkel óf gevuld) dus bepalend of er wel of niet insecten
op afkomen.
We hebben besproken dat het ontwerp van uw tuin niet ingrijpend
zal wijzigen. In de borders is nog voldoende ruimte voor nieuwe
aanplant. De tegelverhardingen blijven in principe ook bestaan.
Vogelbescherming Nederland adviseert om ten hoogste 1/3e deel
van de tuin te verharden. Door één of meer tegels weg te nemen,
creëert u al wat extra ruimte voor vaste beplanting. De grootste
winst voor insecten en vogels bereikt u echter door het grindvak
te beplanten met een combinatie van gazon, bodembedekkers,
bloemen en een waterschaal. De oplossing heb ik voor u in het
vlekkenplan uitgewerkt. Planten in de volle grond groeien en bloeien
over het algemeen beter dan planten in potten of kuipen. Om die
reden adviseer ik de Japanse esdoorns over te zetten in de volle
grond.

3.2 Bomen
Bomen zijn als hoogste laag beeldbepalend voor de tuin. Ze
temperen de extremen in het weer, luwen de wind en geven door
schaduw koeling en beschutting. Er niet in de laatste plaats zijn
bomen natuurlijk van groot belang voor vogels. Ze trekken veel
insecten en rupsen aan waar allerlei vogels van profiteren. Verder
bieden bomen een schuilplaats, nestmogelijkheden, uitzichtplekken
en een zangpost voor bijvoorbeeld de zanglijster. Zelfs het gevallen
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blad wordt vogels gewaardeerd. Eronder schuilen allerlei insecten en
daar weet bijvoorbeeld de merel wel raad mee.
De appelboom trekt het hele jaar veel insecten aan. Zweefvliegen,
bijen en hommels komen graag op de bloemen af, terwijl de
bladeren volop gegeten worden door rupsen. Insectenetende vogels
als mezen, bonte vliegenvanger en merel weten een appelboom dan
ook snel te vinden. In het najaar eten spreeuw, merel, zanglijster
en koperwiek maar al te graag van de overrijpe vruchten. Ook de
bloemen van de laurierkers worden druk door insecten bezocht.
De dichte structuur van de solitaire taxusboom is ideaal voor
vogels als merel, heggenmus en huismus om in te schuilen en te
nestelen. Vogels als merel, zanglijster, kramsvogel en koperwiek
zijn in het najaar ook dol op de rode vruchten, die ze met zaad en al
doorslikken. Dat zaad bevat gifstoffen, maar de vogelmaag verteert
de zaden niet.
Om het aanbod aan natuurlijk voedsel te vergroten, heb ik in uw
achtertuin gekozen voor enkele kleinere besdragende bomen. Deze
komen mooi tot hun recht achterin de tuin bij de erfscheidingen.
Zomers vormen ze een fraaie groene achterwand. In een insecten vogelvriendelijke tuin zijn een meidoorn, een lijsterbes of een
krentenboom heel geschikt. Deze bomen hebben fraaie bloesem in
het voorjaar, waar veel insecten op af komen en de meidoorn en
lijsterbes dragen bessen in het najaar, waar vogels gek op zijn. De
dichte structuur van de takken van een flinke meidoorn biedt vogels
een veilige schuilplaats tegen roofvogels. Het krentenboompje is een
sierboom die in alle jaargetijden iets te bieden heeft. In het voorjaar
verschijnen witte bloemen, waarna in de zomer de bessen rijpen.
Vervolgens verkleurt het blad in de herfst oranjegeel. De kale takken

vormen in de winter een mooi silhouet. Door regelmatige snoei kan
de boom compact blijven. De nectar van de witte bloemen trekt bijen
aan, die als voedsel voor vogels dienen. De krenten zijn aantrekkelijk
voor houtduif, spreeuw, merel, zanglijster en vink.

3.3 Schuttingen en hagen
Hagen bieden aan vogels als merel en andere lijsterachtigen,
winterkoning, roodborst en heggenmus nestgelegenheid,
voedsel (insecten, zaden en bessen) en een goede vlucht- en
schuilgelegenheid. De klimophaag onder de appelboom biedt
voedsel, beschutting en nestgelegenheid. Vooral merel en
winterkoning nestelen er graag. Als de klimop niet jaarlijks wordt
gesnoeid, verschijnen op volwassen struiken in de herfst kleine
bloemen, waaruit trossen met bessen groeien. De geelgroene
bloemen van de struikklimop vormen veel nectar en trekken
zweefvliegen, bijen, hommels en wespen aan. Pas het volgend
voorjaar (maart-april) worden de dan blauwzwarte bessen rijp.
De bessen worden gegeten door onder andere merel, zanglijster,
spreeuw en houtduif.
De rechterschutting staat pal in de zon en is heel geschikt voor een
zgn. smulhaag. Dit is een haag met kleinfruit, zoals kruisbessen,
rode bessen, frambozen, kiwi’s of (stekelloze) bramen. Bij een
smulhaag moeten aan het tuinscherm draden, gaas of betonijzer
geplaatst zijn. Hiertegen kunnen diverse plantensoorten geleid
worden, die de schermen volklimmen en goed vrucht zullen geven.
De meeste kleinfruitsoorten vragen weinig onderhoud en als u
zich laat adviseren over de juiste rassen, dan zijn ze ook goed
ziekteresistent.
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Een alternatief is om langs de zonnige schutting ook wat leifruit
te planten, zoals abrikoos, appel, peer, kers of pruim. Ik adviseer
half- of hoogstambomen, waarbij de eerste zijtakken op een hoogte
van. 120 resp. 180 cm beginnen. Een leifruitboom is makkelijk
in onderhoud, want het snoeien kan in enkele stappen effectief
uitgevoerd worden. Bij goed onderhoud is leifruit zeker niet breed.
Wanneer de takken goed zijn aangebonden, is 20 cm meer dan
voldoende. Een leifruithaag kan gevormd worden door palen te slaan
en daartussen draden te trekken. Aan de draden kunnen de takken
geleid worden. Ook kunt u voorgeleide bomen met rekken kopen en
deze naast elkaar planten.
Een nieuwe haag heb ik in het vlekkenplan opgenomen haaks op
de achterschutting bij het tegelpad naar het schuurtje. Vanaf het
vlonderterras is dan mooi zicht op groene struiken in plaats van
de stenen muur van de schuur. De keuze uit geschikte haagplanten
is groot, zoals (haag)beuk, hulst, liguster, olijfwilg, taxus of
veldesdoorn. Deze hagen zijn goed te snoeien. Na verloop van
enkele jaren kan de haag een hoogte en dikte van ongeveer een
meter bereiken en dat is voldoende voor een veilige schuilplaats
voor vogels. De olijfwilg is een rijk bloeiende struik. In april en
mei zijn de lange takken overdekt met toefjes bloemen, botergeel
van kleur en heerlijk zoet geurend. Deze zoete geur trekt veel
bijen aan en is zo een verrijking voor uw tuin. In de loop van de
zomer komen er roodbruine vruchtjes. De olijfwilg biedt vogels de
mogelijkheid om te schuilen of in te vluchten, als de haag ongeveer
een meter dik is. Door regelmatig te snoeien ontstaat een dichte
takkenstructuur waar heggenmus, roodborst en winterkoning in
kunnen broeden. Vanwege de insecten die worden aangetrokken

door deze wilg (drachtplant voor honingbijen) kun je al snel soorten
als pimpelmees, koolmees en tjiftjaf in je tuin verwachten.

3.4 Pergola en klimplanten
Een pergola is een ideale voorziening voor planten die steun
nodig hebben. De weelderig groeiende planten kronkelen zich
tot een dichte, groene massa om de pergola heen. Begroeid
met bijvoorbeeld klimhortensia, clematis, druif, kamperfoelie of
blauwe regen, vormt het een groene poort in de tuin. Met een rijk
bessenaanbod, veel spinnetjes en insecten heeft een pergola een
grote aantrekkingskracht op allerlei vogels. Bovendien bouwen
soorten als merel, winterkoning en heggenmus er graag hun nest.
De pergola kan ook prima dienen voor het aanbieden van vogelvoer,
bijvoorbeeld door er een voedersilo op te hangen.
In het vlekkenplan heb ik een korte pergola opgenomen bij het
vlonderterras. De pergola kan in verschillende vormen worden
uitgevoerd, bijvoorbeeld strak met dikke houten balken of
romantisch met halfronde vormen of siersmeedwerk. Clematis en
kamperfoelie zijn heel goede klimplanten. Deze klimplanten blijven
van onderen smal en groeien boven breder uit als ze een steuntje
hebben. De vooral ’s avonds heerlijk geurende bloemen van de
kamperfoelie zijn er van juni tot in september. De avondlijke geur
en de heldere bloemkleur trekken nachtvlinders aan, die de nectar
met hun tong eruit zuigen. De helderrode bessen, voor de mens niet
eetbaar, bevatten verscheidene zaden. De kamperfoelie biedt vogels
als heggenmus, winterkoning en roodborst schuilmogelijkheden.
Van de insecten, (nacht)vlinders en zweefvliegen in de bloeiende
kamperfoelie profiteren insectenetende vogels.
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Bij het schuurtje achterin de tuin is een schaduwrijke plek. Hier
passen schaduw(klim)planten, zoals klimhortensia of winterjasmijn.
De klimhortensia bloeit in juni en juli. Tussen het frisgroene blad
springen de tot 20 cm grote bloemtuilen uit. Knip de bloemen in
het najaar niet af, ze hebben een hoge sierwaarde. De bloemen
trekken vlinders en insecten aan en ook tussen de bladeren huizen
veel insecten. Vogels weten daar wel raad mee. De plant biedt
beschutting en nestgelegenheid aan vogels als merel, roodborst,
heggenmus en winterkoning. De winterjasmijn bloeit hartje winter
met heerlijk geurende, gele bloemen. Ze ontluiken aan de bladloze
twijgen en vallen zo extra op. Het is prima leiplant voor een muur
op het noorden of oosten. De makkelijke plant neemt ook genoegen
met een mindere standplaats en gedijt bij elke grondsoort. Tijdens
zachte winterdagen, vanaf eind januari of in februari, bezoeken de
eerste insecten de nog bloeiende winterjasmijn. Als tegen het begin
van de lente kool- en pimpelmezen zijn overgeschakeld van hun
winterkostzaden naar insecten, zoeken ze ook in winterjasmijn naar
voedsel.

3.5 Sedumdak
Een goede aanvulling op het groen in uw tuin is een zgn. sedumdak
op het schuurtje. Zo’n groen dak is een duurzame oplossing als het
dak waterdicht is, een wortelwerende en een drainagelaag heeft met
een voedingsbodem van substraat voor planten. Op de rijk groeiende
planten en bloemen komen veel insecten af. Bij een goed ontwikkelde
vegetatie vinden vogels als heggenmus, koolmees en roodborst er
veel insecten. De bloemen van het vetkruid (sedum) geven zaden
die mussen graag eten. Van het platte sedumdak kunt overtollig

regenwater opvangen in een waterton. Laat u zich vooraf adviseren
of het dak het extra gewicht van een sedumdak kan dragen (ca. 50
kg/m2).

3.6 Struiken en vaste planten
Struiken zijn houtige gewassen en vormen samen met hagen de
ruggengraat van de tuin. Daarnaast zijn ze een verbindingsschakel
tussen de bomen en de lage, inheemse beplanting. Struiken worden
geplant in kleine aantallen per soort in combinatie met de overige
beplanting. Fraaie struiken zijn o.a. zuurbes of hulst. De zuurbes
is geschikt als schuilplaats voor kleinere vogels als roodborst,
heggenmus en winterkoning. De bloemen trekken in juli-augustus
bijen en andere insecten aan en in het najaar hangen rode bessen
in dichte trossen aan de struik. De struik is goed te snoeien. Hulst is
een groenblijvende heester. Door de dichte structuur en het stekelige
blad biedt hulst een geschikte schuil- en vluchtplaats voor vogels.
Hulst bloeit in mei en juni met witte bloemen. De vrouwelijke struiken
dragen van augustus tot in het voorjaar rode bessen. Soorten als
merel, zanglijster, kramsvogel en koperwiek eten graag de bessen.
Andere fraaie struiken zijn struikklimop, liguster, glansmispel en
rode kornoelje. Ook een vlinderstruik, olijfwilg of een hazelaar zijn
heel geschikt in een vogelvriendelijke tuin. Al deze struiken zijn
goed te snoeien. In de late herfst weten bijen en vlinders de rijke
nectar uit de weinig opvallende bloemen van een struikklimop te
halen. De vele insecten in de klimop trekken weer vogels aan als
winterkoning, heggenmus en roodborst. Nog later in het jaar komen
de blauwzwarte bessen. Soorten als merel, zanglijster, houtduif en
spreeuw eten die bessen graag in de wintermaanden.
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3.7 Bloemen en bodembedekkers
Vanuit de serre heeft u zicht op een bloeiende border met een
variatie aan bloemen, struiken, hoge en lage inheemse planten.
Vogels komen gegarandeerd 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. Mussen vinden het
weer heerlijk om een stofbad in droog zand te nemen, het liefst
onder struiken.
De ideale border bestaat uit een uitgekiende mix van hogere, lagere
en bodembedekkende inheemse plantensoorten die in verschillende
jaargetijden bloeien. Plant het groen voldoende dicht op elkaar,
zodat een dichte, elkaar ondersteunende gemeenschap ontstaat.
Voor de variatie mogen kleine heesters niet ontbreken. Heggenmus
en roodborst zoeken in de dichte begroeiing naar insecten. Bij
bodembedekkende soorten scharrelen merels op zoek naar wormen.
In de winter vinden roodborst en winterkoning beschutting en
voedsel in de afgestorven plantendelen. Zorg vóór de aanleg voor
een goede grondbewerking en plant niet te kleine groepen. Kies
soorten die sterk zijn, een lange bloeiperiode hebben, zaden geven
en geen ondersteuning nodig hebben.
De ligging van de achtertuin op het noordwesten zorgt voor
schaduw in het linkerdeel van uw tuin. De rest van de tuin krijgt
volop zonlicht. Ik adviseer naast struiken en klimplanten ook veel
bloemen en bodembedekkers te planten. Inheemse bloeiende
planten in de border lokken insecten en vlinders of vormen zaden
waar vogels op af komen. Insectenetende soorten zijn roodborst,
bonte of grauwe vliegenvanger, winterkoning, zwartkop, fitis,
koolmees, pimpelmees, heggenmus en vink. Uitgebloeide bloemen

van zonnebloemen, kaardebol of zonnehoedjes bieden weer ander
belangrijk vogelvoer: de zaden ervan zijn in trek bij mezen, vinken,
putters, groenlingen, staartmezen, ring- en huismussen. Laat
daarom uitgebloeide bloemen met zaden in het najaar staan.
Een fraaie compositie is lavendel met daarachter gele of rode
zonnehoed of verbena (ijzerhard). De keuze uit bloeiende
planten die geschikt zijn voor zon en halfschaduw is groot,
zoals laatbloeiende asters, duifkruid, Engels gras, robertskruid,
hemelsleutel, kaardebol, kogeldistel, korenbloem, margriet,
vrouwenmantel en zonnebloem.
Bodembedekkers zijn geschikt als groenblijvende onderbeplanting
langs hagen en onder boompjes of struiken, zoals zenegroen,
lievevrouwebedstro, penningkruid en maagdenpalm.
Bodembedekkers stimuleren het bodemleven en vogels kunnen er
lekker rondscharrelen op zoek naar voedsel.

3.8 Bloem- en kruidenrijk gazon
Centraal in de achtertuin is een stukje kleurrijk gazon opgenomen.
Een gazon geeft ruimte en zo’n veldje is voor meerdere doeleinden
te gebruiken, bijv. genieten in het ochtendzonnetje. Een gazon
met soorten als madeliefje, witte- en rode klaver, boterbloem,
paardenbloem en mosjes is kleurrijk en gevarieerd en daardoor voor
vogels aantrekkelijk. Insecteneters als merel en roodborst zoeken
tussen het gras naar insecten, wormen en larven. U krijgt een
kleurrijk gazon door bij de aanleg het graszaad te mengen met een
mix van kruidenzaad. Plant ook stinzen in het gazon of border. Dit
zijn bloembolletjes voor verwildering als krokus en sneeuwklokjes.
Vroege insecten vinden er volop voedsel in. Ik adviseer het gazon
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minder vaak en minder kort te maaien dan gebruikelijk. De bodem
blijft dan vochtiger, waardoor er meer insecten zijn.
Tussen het gazon en het vlonderterras heb ik langs de border een
paadje opgenomen, uitgevoerd in halfverharding, bijvoorbeeld grind,
kiezel, split, schelp of boomschors. Dit materiaal is op veel manieren
al dan niet in combinaties te verwerken en is niet duur in aanleg.
Een voordeel van halfverharding is dat het goed waterdoorlatend is.
Daardoor zakt meer regenwater weg in de tuin en neemt het risico
van plasvorming af.

door een halfverharding, bijvoorbeeld grind, kiezel, split, schelp
of boomschors, zoals eerder beschreven. Een andere optie is
om een rij tegels uit de oprit naar de garage te verwijderen en
bodembedekkers, gras of sedum aan te planten.
Goede vervangers voor de struiken rododendron en tuinhibiscus
zijn de glansmispel met het fraaie rode blad of hulststruiken. In
combinatie met bodembedekkers, bloembollen en enkele bloeiende
planten zoals lavendel, ontstaat een fraaie voortuin die jaarrond voor
insecten en vogels voedsel heeft te bieden.

3.9 Water in de tuin

3.11 Nestkast, bijenhotel en vogelvoer

Een vijver of een waterschaal in de tuin heeft een grote
aantrekkingskracht op vogels als merel, spreeuw, huismus en vink.
Ze komen er om te drinken of om te badderen. Een mooie oplossing
is om een flinke waterschaal te plaatsen met ondiepe delen, zodat
vogels kunnen drinken en badderen. U kunt dit altijd combineren
met een waterelement. Een geschikte plaats voor zo’n waterschaal is
aangegeven op het vlekkenplan.

In de appelboom of aan de dakrand van het schuurtje kunt U een
mezenkast hangen, zo hoog mogelijk, niet in de volle zon en uit de
wind. Een keuze uit geschikte nestkasten vindt u in de webshop van
Vogelbescherming Nederland.
Het plaatsen van een bijenhotel is een leuke manier om het leven
van wilde bijen van dichtbij te kunnen volgen. Door gaten te boren
in stukken hout en door holle stengels te bundelen en deze op een
zonnige plek te hangen, kunnen verschillende bijensoorten getrokken
worden. Al snel zullen metselbijen, behangersbijen en maskerbijen
het hotel weten te vinden. Een geschikte, zonnige plaats voor een
bijenhotel is aan de wand van de stenen schuur bij het vlonderterras.
U kunt een bijenhotel zelf maken of een kant-en-klaar hotel kopen.
Goede informatie over geschikte bijenhotels vindt u op http://www.
bestuivers.nl/bijenhotels.
In een ideale situatie biedt de tuin jaarrond genoeg voedsel zoals
zaden, bessen, insecten, spinnen, wormen en andere diertjes. Wat
bijvoeren in de winter stellen de vogels bijzonder op prijs. In het

3.10

Voortuin

De vaste groene elementen in de voortuin zoals de hagen van klimop
en beuk passen prima in een vogelvriendelijke tuin. Ook de clematis
tegen de voorgevel is een waardevolle klimplant. Voor uw voortuin
heb ik geen apart vlekkenplan gemaakt, want de aanpassingen zijn
hier relatief beperkt.
Meer dan de helft van de voortuin is nu verhard met grote
vierkante tegels. Er zijn mogelijkheden om meer ruimte voor groen
te maken. U kunt het tegelpad onder het voorraam vervangen
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ontwerp heb ik een voedersilo en -tafel opgenomen. Speciaal voor
kleine tuinvogels adviseer ik om te kiezen voor voederhuisjes of
-silo’s met een beschermkooi. Ook hiervan vindt u voorbeelden op de
webshop van Vogelbescherming Nederland.

3.12

Onderhoud

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. Beperk daarom het tuinonderhoud tot een minimum.
Laat uitgebloeide bloemen staan en verwijder de afgestorven
bovengrondse delen pas na de winter, begin maart. Tijdens vorst/rijp
kan het een prachtig beeld geven en het beschermt de ondergrondse
plantendelen tegen uitdroging. Maak de border nooit helemaal
schoon. Snoei niet alle bomen en struiken tegelijk, maar verspreid
over de jaren. Snoei besdragende struiken, wanneer de soort dat
toelaat, pas aan het einde van de winter. Vogels kunnen dan optimaal
profiteren van de bessen.

3.13 Tot slot
U heeft een woning in een behoorlijk groene omgeving waar
al heel wat voor tuinvogels te vinden is. Met bovenstaande
beplantingsadviezen kunt u de tuin aanpassen om meer voedsel,
schuil- en nestgelegenheid voor vogels te bieden. Met een bewuste
keuze voor insect- en vogelvriendelijke beplanting zult u meer vogels
verleiden om in uw tuin naar voedsel te zoeken, te schuilen en
misschien te nestelen. Ik wens u veel plezier bij de aanpassing van
uw tuin.
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BIJLAGE - Lijst met plantennamen
Abrikoos - Prunus armeniaca
Appel – Malus domestica
Aster – Aster (div.)
Blauwe regen – Wisteria sinensis
Boterbloem – Ranunculus (div.)
Beuk – Fagus sylvatica
Druif – Vitis vinifera
Duifkruid – Scabiosa caucasica
Engels gras – Armeria maritima
Framboos – Rubus idaeus
Gele zonnehoed – Rudbeckia fulgida
Gewone braam – Rubus fruticosus
Glansmispel – Photinia fraserii
Haagbeuk – Carpinus betulus
Hazelaar – Corylus avellana
Hemelsleutel – Sedum telephium
Hertshooi - Hypericum
Hortensia - Hydrangea
Hulst – Ilex aquifolium
Japanse esdoorn – Acer palmatum
Kaardebol – Dipsacus sylvestris
Kamperfoelie – Lonicera periclymenum
Kers – Prunus (div.)
Kiwi – Actinidia chinensis
Klaver - Trifolium
Klimhortensia – Hydrangea anomala petiolaris
Kogeldistel – Echinops
Korenbloem – Centaurea cyanus
Krentenboom – Amelanchier lamarckii
Krokus – Crocus tommasinianus
Kruisbes – Ribes uva-crispa
Laurierkers – Prunus laurocerasus
Lavendel – Lavendula officinalis

Lievevrouwebedstro – Galium odoratum
Liguster – Ligustrum vulgare
Lijsterbes – Sorbus aucuparia
Maagdenpalm – Vinca minor/major (kl./groot)
Madeliefje – Bellis perennis
Margriet – Leucanthemum vulgare
Meidoorn – Crataegus monogyna
Olijfboom – Olea europaea
Olijfwilg – Elaeagnus multiflora
Paardenbloem – Taraxacum officinale
Peer – Pyrus communis
Penningkruid – Lysimachia nummularia
Pruim – Prunus domestica
Robertskruid – Geranium robertianum
Rode bes – Ribes rubrum
Rode kornoelje – Cornus sanguinea
Rode zonnehoed – Echinacea purpurea
Rododendron - Rhododendron
Rotsheide – Pieris japonica
Sneeuwklokje – Galanthus nivalis
Stijf ijzerhard – Verbena bonariensis
Struikklimop – Hedera helix ‘Arborescens’
Taxus – Taxus baccata
Tuinhibiscus – Hibiscus syriacus
Veldesdoorn – Acer campestre
Vetkruid – Sedum
Vlinderstruik- Buddleja davidii
Vrouwenmantel – Alchemilla mollis
Wilde bosrank – Clematis vitalba
Winterjasmijn – Jasminum nudiflorum
Zenegroen – Ajuga reptans
Zonnebloem – Helianthus
Zuurbes – Berberis vulgaris
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Maak van
uw tuin een
vogelparadijs!
Voor het uitvoeren van de tips uit
uw tuinadvies kunt u terecht in
onze webshop:

NU 10% INTRODUCTIEKORTING
IN ONZE WEBSHOP
GEBRUIK DE CODE (s.v.p. exact overnemen):

• Een gevarieerd plantenaanbod
• Een ruime keuze in nestkasten
• Verschillende soorten voer en
voersystemen.

=====

KORTING IS GELDIG OP PRODUCTEN UIT DE
CATEGORIE VOGELS IN DE TUIN.

voer en voersystemen

planten

nestkasten

www.vogelbeschermingshop.nl

vogelvoer
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5. Symbolen in vlekkenplan
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