
Geef de erven vleugels



Presentatie: een tweeluik
• Veranderingen platteland, gevolgen voor vogels

• Wat zijn eigenlijk erfvogels?
• Project Krimpenerwaard
• Ecologische groepen, 4V’s
• In vogelvlucht: er zijn meer soorten dan u denkt!
• Elke soort heeft zijn verhaal – de staart van de zwaluw

• Erfinrichting, maatregelen 
• Beplanting/plantensoorten
• Beheer en onderhoud 
• Wat hebben we in drie jaar geleerd?
• Beloning: de steenuil door het jaar heen



•Slagenlandschap

•Bebouwingslinten vanuit ontginning

Het erf in onze polders

Geef de erven vleugels





• Gebouwen en andere opstallen.

• Tuinen, min of meer aangesloten beplanting.

• Strak aan voorzijde, rondom; minder gepland aan achterzijde



• Minder boerenerven
• Modernisering
• Milieuregels
• Nieuwbouw

Het platteland verandert



Traditioneel erf



Maakt plaats voor …..



Traditioneel erf
Traditionele indeling verdwijnt:
•Voor: Siertuin met haag, leibomen, solitaire boom
•Achter en opzij: Moestuin, fruitboomgaard, hakhout, 
ruigtehoekjes
•Open schuren, houtstapels, oude landbouwwerktuigen

Inrichting gericht op (gespecialiseerde) bedrijfsvoering:
• Veel verharding, grote opstallen
• Strak, “netjes”: geen moestuin, boomgaard, hakhout.
• Weinig beplanting, intensief onderhouden.

Modern erf



Wat is een erfvogel?



Boerenzwaluw 
Krimpenerwaard
2014





NVWK geeft erven vleugels

Wat heeft een vogel op een erf nodig?

1.Voedsel
2.Veiligheid
3.Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie 



• Meer kansen voor de vogels
• Meer bewoners betrekken bij natuur
• Dicht bij huis
• Pilot project voor Zuid-Holland

NVWK geeft erven vleugels: doel



• Erfscans houden
• Cursus ontwikkelen en geven
• Informatie bij elkaar brengen -> site
• Erfeigenaren - maatregelen, doen!
• Communicatie

• Nestkasten maken

• Toekomst: de kernen in…

Hoe?



Hoe: erfscans



• Erfinrichting

• Beheer

• Excursies!

Hoe: cursus



Hoe: informatie, site



Hoe: informatie, site

Plantenlijst



• Voedsel
• Voortplanting
• Veiligheid

• Variatie

Hoe: maatregelen



Hoe: nestkasten maken



Communicatie en voorlichting
• https://www.nvwk.nl/werkgroepen/erfvogelwerkgroep

• Met cursusmateriaal, oefeningen vogelherkenning etc.

• www.facebook.com/Erfvogels-Natuur-en-Vogelwerkgroep-
Krimpenerwaard-Geef-erven-vleugels-1649791941976735

• Verenigingsblad De Waardvogel

• Zelfdoeninerfengroen

• Media



• Standvogels

• Broedvogels

• Wintergasten 

Ecologische groepen: periode



Standvogels:

• Zaadeters
• mussen
• vinken

• Insecteneters: 
• heggenmus, winterkoning
• spechten

• Alleseters
• duiven
• mezen
• lijsters
• kraaiachtigen

• Vleeseters
• uilen
• roofvogels

Broedvogels (zomerhalfjaar)
• Insecteneters

• zwaluwen
• loofzangers
• overig

Wintergasten (winterhalfjaar)
• besseneters/alleseters: lijsters
• zaadeters

Ecologische groepen: voedsel



Bewust kijken



Silhouet
Uiterlijk
Geluid

Gedrag
Biotoop

Vogels herkennen
UITERLIJK :
OOGKLEUR 
KOPTEKENING
SNAVEL
BUIKVEREN
VLEUGELVEREN
STUIT
STAARTVEREN
POOTKLEUR

GELUID:
ZANG
ALARMROEP
MELODIE
HERHALING
STERKTE

SILHOUET:
BOL
SLANK
GROOT
KLEIN
SNAVEL
POTEN

GEDRAG:
BALTS
NESTBOUW
FOERAGEREN
VERDEDIGING
LEEFWIJZE

BIOTOOP:
BEBOUWING
STRUIKEN
BOMEN
RUIGTE
GRAS



Systematisch kijken



Mussen, spreeuw
Spreeuw

Ringmus

Huismus



Vinken

Vink

Putter

Groenling

Kneu
Zelden op erf, wel in bermen



Heggenmus

Winterkoning

Insecteneters



Mezen

Pimpelmees
Koolmees

Staartmees



Lijsters

Merel

Spreeuw

Zanglijster

Kramsvogel

Koperwiek

Alleen in winter



Spechten

Boomklever
Zelden op erf

Boomkruiper

Grote bonte 
specht

Groene specht



Duiven

Houtduif

Holenduif

Turkse tortelduif



Uilen

Steenuil

Bosuil

Ransuil

Kerkuil



Roofvogels

Torenvalk

Sperwer

Buizerd



Kraaien

Gaai

Kauw

Roek
Kolonievogel, 
zelden op erf

Ekster

Kraai



Zwaluwen

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Gierzwaluw



ZangersZwartkop

Fitis

Tuinfluiter

SpotvogelTjiftjaf



Grauwe vliegenvanger
Witte kwikstaart

Zwarte roodstaart

Gekraagde roodstaart
Zelden op erven





Adri de Groot

Wintervogels

Roodborst

Kramsvogel

Koperwiek

Barmsijs
Soms in sijzengroep

Sijs

Keep



Zelf oefenen en nalezen
Op https://www.nvwk.nl/werkgroepen/erfvogelwerkgroep
vindt  je downloads:

• Vogels herkennen: erfvogelsoorten uiterlijke kenmerken met 
naam en zonder naam

• Erfvogelsoorten beschrijving uiterlijke kenmerken
• Oefenen herkennen erfvogels aan hun geluid
• Geluidsbestanden en ‘sleutel’ via we transfer



De zwaluwstaart







• mannen langere staartpennen dan vrouwen

• mannen gebruiken de staartpennen in display

=>

Zou het effect hebben op de vrouwen?

=> Onderzoek

• mannen krijgen sneller en vaker een vrouw naarmate ze langere pennen 
hebben

• bij vrouwen geen relatie tussen staartlengte en aantrekkelijkheid voor 
mannen

Onderzoek



Conclusie: mannen met lange staarten meer succes

Onderzoek: staartlengte is erfelijk

=>

• Waarom worden de staarten niet steeds langer?

• Is het wel staartlengte waarop vrouwen selecteren?
• En als dat zo is: waarom???



Steeds langer…



Knippen en plakken: is het echt staartlengte?

• vrouwen kiezen mannen met verlengde pennen

• meer “buitenechtelijke paringen” door vrouwen met mannen met 
langere staarten, zowel natuurlijke lange staarten als gemanipuleerde

• Vrouwen maken groter legsel bij langere staarten



Knippen en plakken: waarom niet steeds 
langer?

Lange pennen een handicap

•kleinere prooien

•overleving mannen beïnvloed door lengte staartpennen (bijv ivm 
predatierisico)

•verlengen gaf lagere voedselopname

•verkorten hoger voedselopname



Jouke Altenburg

man met lange staart zorgt minder voor jongen



Wat is het voordeel voor de vrouwen?

• vrouwen die paren met mannen met lange staarten 
krijgen meer jongen die ook langer leven 

• goede genen: de zonen hebben ook succes bij de 
vrouwen



Door de 4V’s wordt een erf aantrekkelijk voor vogels. Ze moeten 
allen aanwezig zijn, maar niet persé allemaal tegelijk op één erf, 
wel in de (nabije) omgeving.

Bijvoorbeeld: broeden op het erf, voedsel zoeken daarbuiten. 
(relatie erf en omgeving).

Houd rekening met de 4 V’s bij:
• Inrichting
• Beheer

Wat heeft een vogel op een erf nodig?

1. Voedsel
2. Veiligheid
3. Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie 



Erfvogels en erfinrichting

1. Voedsel
2. Veiligheid
3. Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie 

Aantrekkelijker maken door inrichting:
1. Beplanting: - soortkeuze (inheems of goede exoten)

- vervroegen en verlengen bloeiseizoen
- aanplant bes- zaaddragende planten
- beplantingsvorm 

2. Gebouwen en opstallen toegankelijk maken
3. (An)organische hopen aanleggen (bv. takkenrillen, steenhopen)
4. Nest- en schuilgelegenheid creëren 

Daarnaast is ook beheer bepalend of het erf aantrekkelijk is



Wat voorbeelden

1. Voedsel
2. Voortplantingsmogelijkheid
3. Veiligheid



Hans Stoel

Voedsel



Adri de Groot



Adri de Groot





Han Bouwmeester



Hans StoelNatuurfoto-zeevang.nl

Arie Ouwerkerk

Voortplanting





Adri de Groot



Harvey van Dieck

Rob Kempers

Veiligheid



Han Bouwmeester



Adri de Groot



• Kies beplanting die past bij de grondsoort, 
waterstand, voedselrijkdom, zuurgraad e.d. 

• Voorkeur voor inheems, of voor goede exoten
• Zorg  voor voedsel het hele jaar door: 

- bloeiende planten (insecten)
- zaden en vruchten

• Variatie vergroot de biodiversiteit
• Zorg voor massa
• Zorg voor natuurlijke overgangen
• Erf hoeft niet overal netjes

Inrichtingsprincipes



Beplanting



Soortkeuze en PNV

PNV: Potentieel Natuurlijke Vegetatie
Houtachtigen:

Schietwilg
Grauwe wilg
Zwarte els
Gewone es
Zachte  berk
Ruwe berk
Populier 
Zomereik
Meidoorn
Lijsterbes
Gewone vlier



Houtige gewassen: bomen en 
struiken
Aantal soorten insecten voorkomend 
op bomen:
Wilg (5 soorten) 450 
Zomer en Winter eik 423 
Zachte en Ruwe berk 334 
Eénstijlige meidoorn 209 
Populier 189 
Sleedoorn 153 
Zwarte Els 141 
Iep 124 
Wilde appel 118 
Hazelaar 106     
Beuk 98 
Gewone es 68 
Wilde lijsterbes 58 
Linde 57 
Veldesdoorn 51 
Haagbeuk 51 
Gewone esdoorn 43 
Amerikaanse eik 12 
Tamme kastanje 11 
Scherpe hulst 10 
Paardenkastanje 9 
Walnoot 7 
Gewone taxus 6 
Robinia 2

Daarnaast leveren houtige gewassen voedsel 
(vruchten, zaden), schuilplaats en voortplantings-
gelegenheid voor vogels en andere dieren. Nut  
voor de mens:  geriefhout, erfscheiding, veekering.



Boomgaard: kies hoogstam
Kroon begint op minimaal 1.8 meter.  
Hoogstamboom: sterke groeier, minder gevoelig voor 
ziekten, makkelijk onder te maaien en cultuurhistorisch 
van belang.
•Bloei- en vruchttijd: afhankelijk van soort en cultivar.
•Bloemen, blad en stam: rijk aan insecten.
•Vruchten: merel, lijster, koperwiek, kramsvogel.
•Holtes oudere bomen: holenbroeders. 



Holtes in oudere fruitbomen

Hoogstam: holenbroeders



Vogel- én mensvriendelijk



NVWK geeft erven vleugels

Vogelvriendelijk inrichten

Kan tuinwerk besparen:
•bodembedekkend planten => minder onkruid
•bloemrijke weide => minder maaien
•moeilijk bereikbare plekken ruigte => minder maaien
•takkenwal => minder tijd en goedkoper dan snipperen



NVWK geeft erven vleugels

Vogelvriendelijk inrichten

Tuin wordt aantrekkelijker:
•Plantcombinaties
•Zichtlijnen
•Meer te beleven in de tuin



NVWK geeft erven vleugels

Zichtlijnen



NVWK geeft erven vleugels

Vogelvriendelijk inrichten

Tuin wordt aantrekkelijker:
•Plantcombinaties
•Zichtlijnen
•Meer te beleven in de tuin







NVWK geeft erven vleugels

Inrichtingselement: oever
• Functie:  vasthouden oevers, zuiveren water
• Soorten: o.a. echte koekoeksbloem, zwanenbloem, 

dotterbloem, watermunt, kattenstaart, riet, gele lis
• Natuurwaarde:

- Schuil- en broedgelegenheid: watervogels, 
amfibieën, insecten, vissen

- Voedsel: insecten



Bomen/struiken met bessen /noten
Gele kornoelje (Cornus mas)
•Vroege bloei: februari-maart
•Vruchten: vanaf augustus



Bomen/struiken met bessen /noten
Sleedoorn (Prunus spinosa)
•Vroege bloei: maart
•Vruchten: vanaf augustus
•Doorns



Bomen/struiken met bessen /noten
Krentenboompje (Amelanchier
lamarckii): tot 5 m
•Aantrekkelijke bloei: april
•Vruchten: juni



Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
•Bloei in mei: aantrekkelijk voor insecten
•Vruchten (vanaf aug-sept) aantrekkelijk voor vogels 
•Struik (solitair of haag) of kleine boom (tot 10 m)
•Gedoornd

Bomen/struiken met 
bessen /noten



NVWK geeft erven vleugels

De zaden zijn lichtkiemers, veel zon en lichte grond nodig 
=> grint ideaal

Inrichting: eenjarigen in grint

Zaden/zaadmengsels bij 
Cruydthoeck en de Bolster



NVWK geeft erven vleugels

Inrichting: verlengen bloeiseizoen
Bollen, planttijden:

Najaar, winter: voorjaarsbloeiers (krokus, cyclaam, 
narcis, hyacint, sierui, winterakoniet)

Voorjaar: zomerbloeiers (gladiool, dahlia)
Zomer: herfstbloeiers (herfsttijloos, cyclaam)



Absolute topper: eenvoudige klimop

Klimop (Hedera helix)



Plantenlijst
•Geschiktheid voor vogels, 
•Met hun toepassingen
•Top tien



Plantenafval benutten



NVWK geeft erven vleugels

Inrichtingselement: (an)organische hoop
In een takkenhoop/ril, houtstapel / stenenhoop vinden insecten, 
amfibieën,zoogdieren en vogels beschutting, voedsel, voortplantingsgelegenheid



Inrichtingselement: (an)organische hoop
Leidt er een klimplant langs



Inrichtingselement: (an)organische hoop



Beheer



NVWK geeft erven vleugels

Beheerprincipes:
1. Gefaseerd beheren 

Doel: overlevingskansen dieren vergroten
- maai / kap / dun niet alles in één keer
- zorg voor verschillende beheerde gebieden



NVWK geeft erven vleugels

Beheerprincipes:
1. Gefaseerd beheren 

Doel: overlevingskansen dieren vergroten
- maai / kap / dun niet alles in één keer
- zorg voor verschillende beheerde gebieden



NVWK geeft erven vleugels

Beheerprincipes:
2. Verschralen 

Doel: meer soorten krijgen
- niet bemesten
- maaisel afvoeren



NVWK geeft erven vleugels

3. Houd de bodem bedekt, ook in de winter:
•Laat het blad liggen in de borders: geeft 

beschutting aan bodemdieren en verteert.
•Afgestorven plantenresten geven structuur                    
en overwinteringsplaatsen voor insecten.

Beheerprincipes



NVWK geeft erven vleugels

Bodembedekking en ‘winterklaar’



4. Laat op plaatsen waar 
dat kan bewust 
ruigtehoeken ontstaan. 

De grote brandnetel is een 
waardplant voor vlinders zoals
atalanta, dagpauwoog, kleine 
vos (zie hieronder), gehakkelde 
aurelia, landkaartje. De rupsen 
leven van en op de brandnetel. 

Beheerprincipes:



Voortplantingsgelegenheid
Hierbij gaat het voornamelijk om nestgelegenheid en de 
mogelijkheid om partners aan te trekken (zangposten). Behalve 
nestkasten (holenbroeders) bieden ook dichte struiken, 
klimbeplanting en boomkronen nestgelegenheid aan (niet in) 
holen broedende vogels. 

1. Voedsel
2. Veiligheid
3. Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie 

Erfinrichting: voortplanting, veiligheid



• Toegankelijkheid van belang: raam, deur, gat 
als invliegopening.

• Kieren en scheuren dienen vaak als broedplek 
(ook onder dakpannen) en schuilgelegenheid.

• Aanwezigheid van vee geeft meer insecten en 
dus voedsel.

• Overstekken en lichte (witte) kleur van belang 
voor huiszwaluw

Erfinrichting: gebouwen + opstallen



Boerenzwaluw



Huiszwaluw



Steenuil



Kerkuil



Erfinrichting: nestgelegenheid

Beplanting





Nestkasten



Andere voorzieningen



NVWK geeft erven vleugels

Bekijk je eigen tuin (+ omgeving) eens door de ogen van een vogel:
•Is er jaarrond wat te eten?
•Waar kan ik onmiddellijk schuilen in geval van gevaar? 
•Kan ik ergens rusten? Ook in de winter?
•Is er een plek om te nestelen of hangt er een nestkast?

Eisen tuin/erf:

Top 5 te verbeteren - beplanting
1.Te weinig voedsel in de winter
2.Weinig voedsel in het vroege voorjaar
3.Weinig voedsel voor insecteneters in het najaar 
4.Geen variatie in beheer, bv knotbomen
5.Te intensief beheerde grasvegetaties





Chris van Rijswijk
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Han Bouwmeester



Han Bouwmeester



Ronald Harxen



Erik Kleyheeg



Erik Kleyheeg



Han Bouwmeester



Rob Rijen



Mark Kuiper
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