25 tuinvogels herkennen
huismus
gaai

boomklever

kramsvogel

roodborst

grote bonte specht

koperwiek
koolmees
houtduif
boomkruiper

Wordt zes
maanden lid
voor slechts € 5,-

zanglijster

staartmees
spreeuw

Stopt vanzelf na zes
maanden. Meld u
nu aan!

slimme
tips

merel

vink

Maak kennis met Vogelbescherming
voor slechts € 5,- Al lid? Maak iemand
anders blij.

zwarte kraai
groenling

stadsduif

pimpelmees
heggenmus
turkse tortel

il lu st ra t i es : E lw in va n d e r Ko lk
IN 1 155

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.

winterkoning

kauw
halsbandparkiet
ekster

14

voor een
groene
vogeltuin

De lentezon op uw gezicht, een
tjilpende mus en de ogen even
dicht. Zo fijn kan het leven zijn.

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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Maak een groene vogeltuin en geniet – dat
kan ook in een klein groen tuintje, of op een
groen balkon! Nog mooier is dat u de natuur,
de bijen, de vogels en veel meer dieren
daarmee helpt.
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5. Stekelstruik

10. Nestkastjes

13. Weinig onderhoud

Plant een dichte struik of boom, of één met
stekels, zoals hulst, meidoorn of conifeer.
Vogels vinden er extra veilige plaatsen om
te broeden of te rusten.

Vogels, zoals mezen, mussen, zwaluwen,
spechten en uilen broeden in natuurlijke
(boom)holtes of nissen. Die zijn er niet altijd
en dan zijn nestkasten een dankbaar alternatief. Hang de kast minimaal 2 meter hoog en
in de schaduw.

Pleeg weinig onderhoud. Laat bladeren liggen,
of hark ze in de borders, want er zitten veel
insecten tussen. En laat uitgebloeide planten
staan tot het voorjaar, want vogels zijn gek
op de zaden. Snoei ten slotte niet alles tegelijk (spaar bessen en rustplaatsen) en zeker
niet in het broedseizoen.

Tips voor bomen, struiken of (klim)planten
waar insecten en vogels blij mee zijn:
www.vogelbescherming.nl/tuininrichting

1. Water: minivijver of schaal

3. Bloeiende planten

Maak een minivijver van een oude plantenbak of cementkuip en leg er wat stenen in,
zodat het water niet te diep is en vogels
kunnen drinken en badderen. Ook wilde bijen
en andere insecten komen drinken en met
wat geluk een egeltje. Of plaats gewoon een
platte waterschaal.

Zaai of poot hogere, lagere en bodembedekkende plantensoorten die in verschillende
seizoenen bloeien. De bloemen lokken allerlei insecten, terwijl pluis en uitgebloeide
bloemen nestmateriaal en zaden leveren.
Staan ook nog prachtig in de winter met
een laagje rijp.

6. Haag in plaats van schutting

2. Grasveldje

4. Bessen, fruit en noten

Leg een grasveldje aan. In het gras vinden
vogels insecten en merels jagen er op wormen.
Laat er madeliefjes, pinksterbloem, boterbloem of klaproos in groeien voor zomerse
jeugdherinneringen. Voordeel: u kunt makkelijk
verantwoorden dat u wat minder maait.

Plant een boom(pje) of struik met bessen,
fruit of noten. In de herfst eten vogels er
dankbaar hun buik mee vol. Zet braam,
framboos en kruisbes naast elkaar voor een
smulhaag, ook voor uzelf. Geen plek? Een
appelboompje past allicht.

Gooi zoveel mogelijk bestrating uit de tuin
en kies boomschors, houtsnippers of grind
voor paden. Zo krijgt u een natuurlijke uitstraling, regenwater kan erdoor zakken en
vogels zoeken er naar insecten. Stapel de
overbodige stenen tot een stapelmuurtje met
allerlei kiertjes voor nog meer kleine diertjes.

Een schutting biedt vogels géén beschutting.
Het is een kaal ding waar ze niets aan hebben. Kies voor een haag van liguster, taxus,
of beuk. Die geeft veiligheid en nestplaatsen
en is ook nog mooi.

7. Stenen eruit
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8. Klimplanten
Een kale gevel heeft vogels ineens toch iets
te bieden als u er klimplanten tegenaan zet.
In de zon een vuurdoorn en in de schaduw
een klimop of klimhortensia. Grote kans op
broedende merels!

9. Composthoop of takkenril
Composthoop en takkenril hebben gemeen
dat het tussen de rottende planten of takken
krioelt van de kevertjes, torren, duizendpoten,
wormen en pissebedden. Vogels weten dit en
doorzoeken de hoop of ril systematisch.

Meer ophangtips: www.vogelbescherming.nl/
nestkasten

14. Vogels voeren

11. Sedum op uw dak

Voer de vogels, want etende vogels zijn zo
gezellig! De vogels zijn er ook nog blij mee.

Sedum is een verzamelnaam voor vetplantjes,
waar insecten zoals bijen op af komen. En
daar houden vogels van. Sedum op uw platte
dak houdt ook nog water vast en isoleert,
waardoor u energie bespaart. Op een zomerdag is de binnentemperatuur dan wel 3-4
graden lager.

12. Moestuin
Leg een moestuin aan. Leuk, leerzaam en gezond! Gewoon een vierkante meter met tuinkruiden, tomaten of aardbeien is al mooi. Het
krioelt er vaak van de insecten en dus vogels.

Handtekening

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

Op www.vogelbescherming.nl/vogels-voeren
vindt u veel inspiratie.

info@vogelbescherming.nl
Door ondertekening van deze machtiging geef ik Vogelbescherming
toestemming om eenmalig het door mij aangegeven bedrag van mijn

Meer vogeltuin-tips?
Doe de postcodevogelcheck op
www.mijnvogeltuin.nl

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

