32 stadsvogels herkennen
zwarte roodstaart
kauw

houtduif

meerkoet
huismus

boomklever

halsbandparkiet

ekster

gierzwaluw

heggenmus

Word zes
maanden lid
voor slechts € 5,-

slimme
tips
voor een
vogelvriendelijke
wijk

winterkoning

boomkruiper

14

zwartkop
stadsduif

koolmees
huiszwaluw

Stopt vanzelf na zes
maanden. Meld u
nu aan!
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Maak kennis met Vogelbescherming
voor slechts € 5,- Al lid? Maak iemand
anders blij.

roodborst

turkse tortel
pimpelmees
spreeuw
vink
il lu stra ti es : Elw in va n d e r Ko l k
IN 1 165

De voordelen:
1.
10% korting op veel artikelen in de
webshop van Vogelbescherming
2. 2x het mooie magazine ‘Vogels’
3. Natuurlijk helpt u de vogels
4. Geen gedoe. Uw actielidmaatschap
stopt vanzelf na zes maanden.
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Meer tips voor een vogelvriendelijke stad? Ga naar
bouwnatuurinclusief.nl

Ja, ik word actielid
Ja, ik word zes maanden lid. Ik geef Vogelbescherming
toestemming om eenmalig de contributie van 5 euro
van mijn rekening af te schrijven. Het actielidmaatschap stopt automatisch na zes maanden.
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Ga voor groen! Bewoners van een groene wijk
voelen zich gelukkiger en gezonder blijkt uit
vele onderzoeken. Daarbij gaat groen in de wijk
wateroverlast en oververhitting tegen. Extra mooi:
het is ook nog goed voor de biodiversiteit!
1. Nestplekken

3. Gevelplanten

Die heerlijk tjilpende huismus, maar ook
mega-muggenvangers gier- en huiszwaluw
broeden van oudsher in kieren en holtes
in onze huizen. Zorg ervoor dat ze hun
plek behouden, nu woningen steeds netter
gebouwd en beter geïsoleerd worden.
Geef ze bijvoorbeeld een plekje met een
inbouwsteen.
Meer tips per soort vind je in onze
factsheets: www.vogelbescherming.nl/
stadsvogelfactsheets

Groene gevels zijn een walhalla voor vogels:
veilige (nest)plekken en eten in de vorm
van bessen of insecten die op de bloemen
afkomen. Plant klimop of klimhortensia.
Gebruik spandraden voor planten die niet
aan de gevel hechten.

2. Groene daken
Een groen dak houdt water vast en zorgt
‘s zomers voor isolatie: het blijft tot wel
4 °C koeler in huis. Combineren met
zonnepanelen kan ook. Bovendien is een
gevarieerd groen dak goed voor insecten
zoals bijen. En daar houden vogels van.

4. Alleen noodzakelijke
bestrating
Leg alleen dichte bestrating aan waar dat echt
nodig is. En gebruik grastegels op verkeersluwe plekken, zoals parkeerplaatsen en opritten. Zo kan water snel de bodem in zakken
en is er meer ruimte voor planten en insecten.

5. Goede start voor tuinen
Alle tuinen samen vormen een groot leefgebied voor vele planten en dieren. Van
bijen tot egels tot mezen of salamanders.
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Geef tuinen een goede start door ze
onbestraat en met goede, compostrijke
grond op te laten leveren.

6. Geen kale schutting
Een schutting biedt vogels geen beschutting. Kies voor een haag als liguster, taxus
of beuk. Toch een schutting? Laat deze dan
begroeien met klimplanten.
Tips voor bomen, struiken of (klim)planten
waar insecten en vogels blij mee zijn:
www.vogelbescherming.nl/tuininrichting

7. Bestaand groen blijft
Nieuwe plannen? Zorg dat oude bomen
en beplanting blijven staan. Bestaande
parkjes, bosjes, bomen en andere landschapskenmerken geven de wijk karakter
en zijn goed voor de biodiversiteit.
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8. Inheems waar mogelijk
Gebruik bij aanplant inheemse bomen,
struiken en planten, daar heeft de natuur
het meest profijt van. Is dit niet mogelijk,
kies dan soorten die nuttig zijn voor
insecten (en dus vogels en vleermuizen).
Kijk voor inspiratie in het omliggende
buitengebied. Wat groeit en bloeit er?

9. Groene infrastructuur
Leg een netwerk aan van groene pleintjes,
groene daken, ecologische bermen en
natuurrijke parken die op elkaar aansluiten.
Zo krijgen vogels, insecten, maar ook
vleermuizen en andere zoogdieren een groter
leefgebied en vinden hun weg door de stad.
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Handtekening

10. Varieer met groen

13. Betrek bewoners

Plant verschillende soorten in lanen,
hagen en parken. Zorg voor een struiklaag tussen bomen en gras. Dat is
natuurlijker en dus robuust. Het helpt
ziektes en overlast gevende soorten zoals
eikenprocessierupsen tegen te gaan.

Bewoners genieten van een groene
omgeving. Zelf kunnen ze in hun tuin,
op hun balkon of in de straat ook een
steentje bijdragen. Help groene ideeën
op weg!

11. Beheer natuurinclusief

Grijp gebiedsontwikkeling of renovatie
aan als kans om een wijk of buurt
natuurvriendelijker te maken. Leg extra
beplanting aan en zorg voor voldoende
nestplekken.

Zorg dat de bermen, struiken en bomen
ecologisch worden beheerd. Dat is goedkoper
en beter voor insecten. Bermen inzaaien is
dan niet meer nodig, de natuur doet zelf het
werk. Snoeien gebeurt na het broedseizoen.

12. Vogelvriendelijke oevers
Harde, verticale oevers zijn een hindernis
voor vogels en amfibieën en geven verdrinkingsgevaar voor vele soorten. Leg glooiende
oevers aan en bied ruimte aan oeverplanten.

14. Renoveer natuurinclusief

Scan de QR-code of stuur deze antwoordkaart in een envelop
(postzegel is niet nodig) aan:

Vogelbescherming Nederland
Antwoordnummer 1974
3700 WB Zeist.

Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren
over projecten en producten. Liever niet? Laat het ons weten via
info@vogelbescherming.nl
Door ondertekening van deze machtiging geef ik Vogelbescherming
toestemming om eenmalig het door mij aangegeven bedrag van mijn
rekening af te schrijven. Na verwerking van deze machtiging ontvang
ik een bevestiging.
Vogelbescherming Nederland - Postbus 925 - 3700 AX Zeist.
IBAN: NL44INGB0000656500
Incassant ID: NL90ZZZ405301500000
LW084534
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