
Natuurprojecten op De Eendracht (1) – vogels 

 

Op ons volkstuinpark hebben we veel vogels. De projectgroep Natuurlijk Tuinieren heeft er voor 

gezorgd dat zij zich hier nog meer thuis kunnen voelen.  

 

Zo is er een vogelbosje aan de Dijksloot. Het bosje is aan de voorzijde begrensd door een 

prachtige haag van Weigelia. Aan de achterzijde is een takkenril, waarin vogels zich kunnen 

verschuilen. De bodem is begroeid en er zullen nog een paar lage struiken aangeplant worden. In 

de nabijheid staan diverse heesters waaraan in het najaar bessen groeien. Deze variatie biedt 

vogels als tjiftjaf, roodborst, merel en diverse mezensoorten volop voedsel, beschutting en 

nestgelegenheid. 

 

Overigens zijn er tuinders die hetzelfde hebben gerealiseerd in hun eigen tuinen: dichtbegroeide 

hoekjes met bomen als lijsterbes, els en berk, aangevuld met heesters als Gelderse roos, 

meidoorn, hazelaar en sleedoorn, afgemaakt met kruiden en bodembedekkers. Een dergelijke 

begroeiing vergt zeer weinig onderhoud. Uitsluitend snelgroeiende soorten, zoals de vlier, hoeven 

te worden ingeperkt als deze de andere beplanting gaan overheersen. Snoeihout kan worden 

verzameld in takkenrillen en afgevallen blad kan op de bodem blijven liggen. 

 

In de bomen van de Dijksloot hangen sinds 2014 jaar zelfgemaakte nestkastjes voor vogels. Deze 

zijn gemaakt van blank hout en voorzien van vliegopeningen in verschillende maten, zodat er 

allerlei soorten vogels gebruik van kunnen maken om in te nestelen en te schuilen. Door een 

ingenieus systeem zijn de kastjes eenvoudig te openen voor inspectie en eventuele reiniging in het 

najaar. Materiaal om het eigenlijke nest mee te maken is op de tuinen voldoende aanwezig in de 

vorm van droge plantenresten, mos en haren. 

 

Vogelhuisjes zijn ook kant en klaar te koop en dat hebben sommige tuinders al ontdekt. In vele 

tuinen hangen nestkastjes in diverse vormen en maten. De meest geschikte plaats is buiten het 

bereik van katten en andere roofdieren, met het vlieggat naar het oosten en bij voorkeur in de 

nabijheid van dichte begroeiing, zoals hedera, meidoorn, vuurdoorn of lijsterbes. 

 

Ook leuk: vlotjes maken voor watervogels. Laat het voortplantingsseizoen maar beginnen. 

 

Er zijn nog andere dingen die we kunnen doen voor vogels, zoals het plaatsen van een waterbadje 

in onze tuin, bovenop een stuk boomstam of een paar stenen. Borstel van tijd tot tijd de bodem 

af, houd het water schoon en in de winter ijsvrij. Ook met een voedertafel zijn veel vogels flink 

geholpen. De tafel moet wel vrij staan van omringende beplanting zodat vogels ongehinderd af en 

aan kunnen vliegen. Verder zijn er allerlei voedersystemen te koop voor zaden, pinda’s en 

vetproducten. Let er wel op dat hele pinda’s verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor heel jonge 

vogels. 

 

Laten we hopen dat steeds meer verschillende vogels een geschikt plekje vinden op ons tuinpark. 

Voor ons valt er dan ook veel te genieten. 
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De Eendracht – vogelhuisjes – klaar om te worden opgehangen  

 

 
Wordpress.com – Duck – another Kind of Mind 


