
tuinvogels 
herkennen

VOGELBESCHERMING NEDERLAND

Vogelbescherming Nederland komt 

op voor in het wild levende vogels en 

hun leefgebieden. In Nederland en 

wereldwijd. Samen met mensen die 

bescherming van vogels en natuur 

belangrijk vinden. Zo dragen we bij 

aan het behoud van de natuur en  

aan een leefbare wereld.

Maak kennis met Vogelbescherming.  

Lidmaatschap voor slechts € 5,- 

met leuke voordelen en stopt vanzelf. 

www.vogelbescherming.nl/actie 

Wat hebben vogels nodig?
In een ideale vogeltuin is alles aan

wezig wat vogels nodig hebben. 

VOEDSEL Bied verschillende soorten 

voer aan: pinda’s, zaden, fruit en 

vetblokken. Zorg ook voor natuurlijk 

voedsel: besdragende struiken en 

planten met zaden. 

VEILIGHEID Zorg voor een boom 

of struiken in uw tuin. Bij gevaar 

en ’s nachts kunnen vogels hierin 

wegduiken.  

 

VOORTPLANTING Hang een nestkast 

op voor de vogels in uw tuin. Of plant 

dichte struiken en klimplanten voor 

vogels die een eigen nest maken.

Als u hierin voldoende varieert,  

maakt u van uw tuin een paradijs, 

waar veel verschillende vogels naar 

toe komen!

Postbus 925, 3700 AX Zeist
vogelbescherming.nl 

Wat vliegt daar?
     ok vogels naar je tuin 
met planten en struiken 
 

Deze planten dragen vruchten die  

in het najaar worden gegeten door 

vogels. In het voorjaar trekken hun 

bloemen insecten die de vogels  

voeren aan hun jongen. 

Een en tweejarige planten lokken 

insecten en zijn rijk aan zaden. 

Klimplanten en heesters bieden 

voedsel, veiligheid en een nestplaats. 

Vaste planten bieden en veilige plek 

om tussen te scharrelen op zoek  

naar voedsel. 

• Meidoorn Crataegus 

• Lijsterbes Sorbus 

• Hazelaar Corylus

• Vuurdoorn Pyracantha 

• Bosrank Clematis 

• Klimop Hedera 

• Zonnebloem Helianthus  

• Koninngekruid Eupatorium

• Teunisbloem Oenothera

• Kaardenbol Dipsacus
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   uinvogeltelling
Doe mee met de Nationale  

Tuinvogel telling van Vogelbescherming 

Nederland! U weet dan meteen welke 

vogels er in uw tuin zitten. 

U telt gedurende een half uur de 

vogels in uw tuin. Vogelbescherming 

helpt u bij het herkennen van uw 

tuinvogels via de website en de app. 

Vanaf medio oktober kunt u zich 

aanmelden: www.tuinvogeltelling.nl 
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HUISMUS MAN EN VROUW 
man: zwarte bef, grijze kruin 
vrouw: beige bruin, 
gestreepte rug

STADSDUIF
voornamelijk grijs

GROENLING
groen, geel en zwart  
in vleugels en staart

ZANGLIJSTER 
rug bruin, borst  
met zwarte vlekken

RINGMUS
bruine kruin, 
zwarte nekvlek

VINK MAN 
EN VROUW
man: rode borst, 
blauw petje 
vrouw: effen bruin, 
zwart/witte vleugels

MEREL MAN 
EN VROUW 
man: zwart met 
gele snavel 
vrouw: bruin

HEGGEMUS
spitse snavel, 
schuift onopvallend 
over de grond

ROODBORST 
oranjerode borst 

WINTERKONING
bruin, opgewipte staart

SPREEUW
zwart/wit gespikkeld

GROTE BONTE SPECHT
zwart/wit, rood onder staart 

STAARTMEES
klein, zwart/wit en roze, 
lange staart

BOOMKLEVER 
blauwe rug, loopt  
op en neer langs  
de boomstam

BOOMKRUIPER 
bruin gevlekt

KAUW
zwart, grijze nek

GAAI
opvallend bont gekleurd,
blauw op vleugel

SPERWER
gebandeerde 
borst

ZWARTE KRAAI
groot, zwart

KOOLMEES
zwart petje, witte wang, 
zwarte ‘stropdas’

PIMPELMEES
blauw petje

EKSTER
zwart/wit, 
lange staart

HALSBANDPARKIET 
groen, lange staart, 
mannetje met roze  
en zwarte halsband

TURKSE TORTEL 
zwart halsbandje

HOUTDUIF
witte nekvlek
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