EEN
VOGELVRIENDELIJKE TUIN
Vogels laten je tuin helemaal tot leven komen. Lok meer vogels
naar je tuin met een vogel vriendelijke tuin. Deze voldoet aan vier
voorwaarden: veiligheid, voedsel, variatie en voortplanting. Zowel
in grote tuinen, stadstuintjes of zelfs op balkons kan je aan deze
voorwaarden werken.

Veiligheid
Een vogelvriendelijke tuin heeft schuilhoekjes,
waar de vogels kunnen wegduiken bij gevaar.
Dat kunnen dichte hagen en struiken met
doorns zijn zoals meidoorn, hondsroos of
rimpelroos. Ook taxus en jeneverbes horen
thuis in een vogelvriendelijke tuin. Op een
balkon kan je kleine struikjes in een pot houden.

Voedsel
Zorg dat er van nature voedsel aanwezig is in
de tuin. Kies voor besdragende planten zoals
lijsterbes, hulst of taxus. Winterkoninkjes en
roodborstjes zijn verzot op insecten. De meeste
tuinvogels brengen ook hun jongen groot met
insecten en larven. Zorg dus voor bloemen in
je tuin want die trekken insecten aan. Zorg ook
voor water in je tuin, om te drinken (zeker bij
vorst!) of om te baden.

Variatie
Zorg voor variatie van planten in je tuin.
Maar wat zeker belangrijk is, maak een tuin
niet te netjes. Laat in een kleine tuin een
rommelhoekje liggen met wat takken. Hier
kunnen vogels op zoek gaan naar insecten en
nestmateriaal.

Gebruik ook geen pesticiden om ongewenste
planten en dieren te bestrijden. Op de website
www.zonderisgezonder.be vind je heel wat
tips en informatie om je tuin pesticidenvrij te
onderhouden.

Voortplanting
Met voldoende bomen en struiken bied je
nestgelegenheid aan vogels zoals merel,
roodborst of heggenmus. Deze vogels broeden
niet in nestkasten. Vogels die in holten broeden
doe je wel plezier met een nestkast, zoals de
huismus, kool- en pimpelmees.

Wanneer hang je
een nestkast op?
Hang de nestkast al in het najaar op. De vogels
kunnen er dan al aan wennen en de nestkast
gebruiken als slaapplek. Maak de nestkast
elk jaar in september of oktober schoon.
Weetje! Leg in het voorjaar katten- of
hondenharen in de tuin. Vogels gebruiken de
haren voor de aankleding van het nest.
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EEN NESTKAST
VOOR EEN GELUKSVOGEL
Haal de natuur dichtbij huis en hang een nestkast op! Heb je succes, dan zie je de vogels hun
nest klaar maken, aanvliegen voor het voederen van de jongen, … een belevenisvolle ervaring.
Je bewijst de natuur een dienst en het is nog leerzaam ook! Vogels die van nature in holen
broeden, gebruiken nestkasten. De grootte van het gaatje bepaalt welke vogel er in kan. Een
opening van 26 á 28 mm is goed voor kleine mezen. Koolmezen en huismussen hebben liever
een opening van 32 á 34 mm. Beits alleen de buitenkant met een natuurbeits. Zorg dat het
deksel goed past en zwaar genoeg is.

Wanneer komen de eerste
vogels in mijn nestkast?
> Vogels moeten vaak een tijdje wennen aan
een nieuw nestkastje.
> Je kan de nestkast het ganse jaar laten
hangen. De vogels hebben dan alle tijd om
de nestkast te ontdekken, ook buiten het
broedseizoen.
> Bovendien kunnen de koolmees, de
pimpelmees en zelfs de grote bonte specht
er tijdens de koude winternachten in slapen.
> Heb je het eerste jaar nog geen bezoekers,
laat het kastje dan rustig hangen, wie weet
heb je volgend jaar meer geluk.
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> Hang de nestkast op een hoogte van 2 tot
3m.
> Hang het stevig op zodat het niet slingert
of valt.
> Richt de invliegopening bij voorkeur op het
noordoosten ter bescherming tegen te felle
zon, regen en wind. Zorg dat de nestkast
niet in de zon hangt, het wordt binnen
anders te heet. Richt het kastje dus niet op
het zuiden!
> Een vrije en veilige aanvliegroute is
belangrijk. Kies een plek zonder takken in de
onmiddellijke omgeving!
> Pas op voor katten. Gaas rond de boom kan
katten uit de buurt houden.
> Vogels van dezelfde soort wonen het
liefst minimaal 10 meter van elkaar. Voor
vogels van verschillende soorten kunnen
de kasten een meter of drie uit elkaar
hangen. (Uitzondering: nesten van vogels
die in kolonies broeden, zoals mussen en
zwaluwen, kunnen wel dicht naast elkaar
hangen.)
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Een nestkast ophangen
doe je zo:
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