
 

 

Tuin- en balkoninformatie voor bewoners 
 
Wist je dat alle tuinen van Nederland samen 6 keer zo groot zijn als de Oostvaardersplassen? 
Elke  tuin is een natuurgebiedje op zich en draagt bij aan een groenere woonomgeving met 
ruimte voor natuur. 
In deze folder vind je meer informatie over de tools die Vogelbescherming Nederland heeft 
ontwikkeld om bewoners op weg te helpen om hun tuin groen en daarmee vogelvriendelijk in te 
richten. 
 
 

Postcode Vogelcheck 
Nieuw huis, nieuwe buren. En dus ook nieuwe vogelburen. Benieuwd 

welke vogels er allemaal bij jou in de buurt wonen? En hoe je goede 

buren wordt? Doe de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek welke 

vogels er dichtbij huis rondvliegen. Per vogelsoort krijg je er direct 

tips bij om het ze zo aangenaam mogelijk te maken, want een goede 

buur is beter dan een verre vriend.  

 

 

Vogelvriendelijke beplanting 
Hoe je tuin eruit ziet wordt bepaald door de 

soorten bloemen en planten die er in staan. Wat 

wil je uitstralen in je tuin? Veel kleuren of juist 

niet? Een heg als grensafscheiding? Een mooie 

boom die de tuin van schaduw voorziet? Op 

vogelbescherming.nl vind je een selectie aan 

tuinplanten die jouw tuin ook voor vogels een 

waar paradijs maken.  

Kijk snel en laat je inspireren!  

 

 

Natuurvriendelijke keus in onze webshop 
Of je nu op zoek bent naar vogelvoer, een nestkastje, tuinplanten, een leuk cadeautje of een goede 

verrekijker: in de webshop van Vogelbescherming vind je een keur aan artikelen. Neem eens een kijkje 

en verbaas je over het prachtige aanbod. Met iedere aankoop help je de vogels. Een natuurvriendelijke 

tuin was nog nooit zo makkelijk. 

Voor persoonlijk advies breng je een bezoekje aan onze winkel in Zeist. Onze medewerkers helpen je 

graag. 

 

http://www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting
http://www.vogelbeschermingshop.nl/


 

 

Advies op maat 
Het is best een uitdaging, dat inrichten van je tuin op zo’n manier dat jij -maar 

ook de vogels- er graag in rondhangen. Kun je er wel wat hulp bij gebruiken? 

De tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming Nederland geven je graag 

een persoonlijk advies op maat. Op basis van jouw wensen en mogelijkheden 

geven ze je graag advies, compleet met vlekkenplan. Én? Zelfs op het kleinste 

lapje grond is er van alles mogelijk. 

 

 

Meer lezen? Vogels dichterbij! 

Bestel gratis het magazine Vogels dichterbij. Hierin staan allerlei tips over 

vogels kijken en het omtoveren van je tuin tot vogeltuin. Want iedere tuin is 

een vogeltuin.  

 

Tellen in eigen tuin  
Alle Nederlandse tuinen samen vormen een groot natuurgebied. Naast 

vogels vinden ook allerlei andere soorten dieren en planten in onze tuinen 

hun thuis. Maar wat en wie er allemaal leven weten we nauwelijks. Met 

jouw hulp kunnen we erachter komen wat er allemaal rondfladdert, kruipt, 

groeit en krioelt. Vaak leeft er veel meer dan je denkt en dat horen wij 

graag.  

Tel mee en voer alle soorten die je spot in op www.tuintelling.nl. Zo krijgen 

we samen een beeld wat voor soorten de Nederlandse tuinen allemaal rijk zijn.  

 

 

http://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuinadvies
https://www.vogelbescherming.nl/magazine-vogels-dichterbij
www.tuintelling.nl

