
Vogels
Soorten, eisen, beplanting 

Woningrenovatie







Wat hebben die vogels in tuin en 
woning nodig?

1. Voedsel 
2. Veiligheid - en beschutting
3. Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie



Ontwikkelingen: verstening tuinen



Uit de folder

Ontwikkelingen: dichte woningen



Nuttig en leuk: vogelrijkdom leren kennen
Op https://www.nvwk.nl/werkgroepen/erfvogelwerkgroep
vind 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

• Begin nu

Mail naar: erfvogels@nvwk.nl



Bosuil

Ransuil

Herkenning: voorbeeld uilen





Vinken

Vink

Putter

Groenling



Elke soort eigen verhaal:  de gierzwaluw

• Nooit op grond
• Parijs, temperatuur
• IJsselmeer



De huismus



Wat hebben de vogels in tuin en 
woning nodig?



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

Voedsel



Voedsel



Zaadeters zijn ook insecteneters



Voedsel: insecten

Toppers:

Achillea millefolium
(duizendblad)

Verbena bonariensis
(ijzerhard)

Echinacea purpurea
(zonnehoed)

Sedum spectabile
(hemelsleutel)

Meerjarige kruidachtige 
(sier)planten



Toppers:

Phlomis russeliana (brandkruid)
Nepeta faassenii (kattenkruid)
Dipsacus sativus (kaardenbol)

Voedsel: zaden



Voedsel: bessen



Stad zelfs toevluchtsoord in nood
Kramsvogel



Schuil- en nestgelegenheid
Beukenhaag Meidoorn



Beplanting voor biodiversiteit 
én mensen



+: langer seizoen –
bollen/knollen

Boerenkrokus (Crocus tomassinianus) Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)

Door vroege bloei van belang voor 
insecten en insectenetende vogels.

Boerencrocus (Crocus tomassinianus)



+: bodembedekkers

Aster ericoides Epimedium perralchium ‘Frohnleiten’

Symphytum grandiflorumGeranium macrorrhizum

Onderhoudsvriendelijk, voedsel en 
schuilgelegenheid voor amfibieën, insecten

Waldsteinia ternata



Nuttig én mooi, in zomer én winter



Baas boven baas: klimop op nr 1?



Nestgelegenheid: 
nestkasten
• Op noordoost
• Geen nestmateriaal
• Schoonmaken in 

herfst
• Geen pretpakketten
• Geen mussenflats
• Ophanginstructies en  

bouwtekeningen op 
site

• Ver buiten bereik van 
katten!



Woningen: renovatie en nieuwbouw

Zorgen voor standaard aanbieden van nest- en verblijfplaatsen

Zowel particulieren… als professionals
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Ook vleermuizen





Ontwikkelingen



Meer kennis, inzet, uitwisseling 
“Beste Jaap, de laatste modellen die ik heb gebruikt zie je hier-

onder weergegeven. Type Westvoorne heb ik gebruikt in …..
Dit type wordt door DAK Houtbewerking van Ipse De Bruggen in 

Zwammerdam gemaakt (sociale werkplaats), …”







Dusty Gedge/ Stadsnatuur Maken



Als je dit kan bouwen…



Bosco Verticale, Milaan

…dan is dit ook mogelijk



Faunavriendelijk, mooi 
en praktisch: het kan


