
Keep
Fringilla montifringilla

Spreeuw
Sturnus vulgaris

Zanglijster
Turdus philomelos

Sijs
Carduelis spinus

Grote bonte specht
Dendrocopos major

Roodborst
Erithacus rubecula

Merel
Turdus merula

Koolmees
Parus major

Staartmees
Aegithalos caudatus

Ringmus
Passer montanus

Witte kwikstaart
Motacilla alba

Heggenmus
Prunella modularis

Winterkoning
Troglodytes troglodytes

TUINVOGELS VAN NEDERLAND

Maak van uw tuin een vogelparadijs! Vraag gratis onze catalogus aan op www.vivara.nl 

Groenling
Carduelis chloris

Vink
Fringilla coelebs

Pimpelmees
Cyanistes caeruleus

Turkse tortel
Streptopelia decaocto

Boomklever
Sitta europaea

Houtduif
Columba palumbus

Putter
Carduelis carduelis

Huismus
Passer domesticus
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Spezialist für Naturschutzprodukte

Zomer

Dat vogels alleen gevoerd hoeven te worden als het 
vriest, is iets dat allang achterhaald is. Uit onderzoek 
is gebleken dat er tal van redenen zijn om vogels en 
andere tuindieren het hele jaar door te helpen. Vanaf 
het eerste vogelgezang in het begin van het jaar tot 
de overlevingsstrijd tijdens sneeuw- en vorstperiodes 
hebben ze uw hulp hard nodig.

tips lente:

Hoewel de dagen al net voor kerst beginnen te lengen, duurt het 
nog een hele tijd voordat het echt warmer wordt. Tegen het einde 
van maart is de lente meestal in volle gang. In deze periode is het 
erg belangrijk dat vogels na de koude winterdagen weer 
in goede conditie komen voordat het broedseizoen echt begint. 

Ook tijdens het broedseizoen is het goed om vogels extra voer 
aan te bieden. Ze hebben het dan erg druk om natuurlijk voedsel 
voor hun jongen te vinden. De drukke ouderparen 
eten zich dan snel vol op de voederplaats.

Andere tuindieren zoals egels en eekhoorns 
hebben eveneens ondersteuning nodig. Ze 
komen verzwakt uit de winter en gaan 
op zoek naar voedsel. Belangrijk is dat 
ze snel weer op gewicht komen om zich 
voort te planten. Help bijen en andere 
insecten door uw tuin in te richten met 
diervriendelijke beplanting en het plaatsen 
van een insectenhotel.

In het begin van de herfst is er veel natuurlijk voedsel, zoals
vruchten en zaden, beschikbaar. Dit verandert na enkele 
weken. In november ervaren de tuindieren vaak de eerste
vorst. De dagen worden merkbaar korter. Het aantal vogels 
neemt door de komst van vogels uit noordelijkere gebieden 
toe. De voedselvoorraden slinken en ook de tijd die vogels 
hebben om voedsel te vinden wordt alsmaar korter.
De voedersilo’s zullen in deze periode druk bezet zijn. 

Hang juist in de herfst een of meerdere nestkasten op. Zo 
hebben vogels de tijd om te wennen aan de nieuwe huisvesting 
voordat de winter echt begint en ze een schuilplaats hard nodig 
hebben. Laat bladeren en takken gewoon liggen in de tuin. 
Veel dieren gaan in winterslaap en 
gebruiken dit materiaal om een fi jn nest te 
maken. Eekhoorns leggen nu een voorraad 
aan om de winter door te komen, zorg 
daarom voor extra voedsel.

> Zorg voor voedsel met een extra hoge energiewaarde 
zoals Zonnebloemkernen, Hi-Energy Puur, Pindacakes of 
Hi-Energy Meelwormtraktatie.

> Zorg dat er water beschikbaar is. Tijdens strenge vorst zijn 
vergruisde ijsblokjes geschikt. 

> Voorkom dat vogels gestoord worden op de voederplaats. 
Vooral aan het begin of einde van de dag, dan herstellen 
ze van of bereiden ze zich voor op de nacht. 

> Dit is de laatste kans om een nestkast op te hangen 
voordat het broedseizoen echt begint.

> Laat het tuinafval liggen. Juist nu zou u allerlei dieren uit 
hun winterslaap kunnen halen.

> Bied eekhoorns extra voer aan (egels zijn in winterslaap).

> Volwassen vogels zijn druk in de weer met het voeden 
van hun jongen. De eerste kleintjes doen een poging 
om zelfstandig te worden. Het verstrekken van water 
en energierijke voedermixen helpt ze op weg naar 
zelfstandigheid.

> Zorg voor meelwormen. De volwassen vogels eten zelf 
de aangeboden meelwormen, terwijl ze hun jongen 
voeden met de gevonden insecten uit de natuur.

> Vermijd het snoeien van heggen. 
> Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is.
> Bied eekhoorns en egels extra voer aan.
> Kijk eens in de koekoek of vijver of er niet regelmatig 

kikkers en padden in belanden. Plaats in dat geval een 
kikkertrap of -plateau.

> Help vogels na de strenge winter weer 
in goede conditie te komen met energierijk voedsel zoals: 
Zonnebloemkernen, Hi-Energy Puur of Pindacakes.

> Bied aanvullend eiwitrijke meelwormen aan. Vooral 
tijdens het broedseizoen is de behoefte aan eiwit bij veel 
vogelsoorten groot. 

> Bekijk de beplanting in uw tuin. Vul dit zoveel mogelijk aan 
met diervriendelijke beplanting. Kijk op www.vivara.nl voor 
onze uitgebreide collectie planten.

> Bied vers drinkwater aan.
> Bied eekhoorns en egels extra voer aan om aan te sterken.

> Gebruik de rustige voerperiode aan het 
begin van de herfst om voedersilo’s en –
tafels te vervangen wanneer dit nodig is. 

> Voorzie uw tuin van energierijk voedsel 
als Hi-Energy Puur, Pindacakes of 
Vogelpindakaas.

> Haal oud nestmateriaal uit de nestkasten en kijk welke 
nestkasten vervangen moeten worden en of er nog meer 
nestkasten opgehangen kunnen worden. 

> De herfst is het ideale moment om bijvoorbeeld heggen of 
struiken te planten. Vogels houden van struiken met doorns, 
omdat ze daar veilig in weg kunnen kruipen.

> Laat bladeren zoveel mogelijk liggen in de tuin of maak er 
een hoopje van. Dit zijn ideale plaatsen voor egels en kikkers 
om te overwinteren.

> Bied eekhoorns en egels extra voer aan, zo kunnen zij zich 
goed op de winter voorbereiden.

In de zomer is de vogelpopulatie het grootst. Veel hongerige 
jongen verlaten het nest en moeten op “eigen benen” staan. 
Het einde van het broedseizoen is voor vele vogels ook het 
begin van de jaarlijkse rui. Als het verenkleed vervangen 
wordt neemt de vraag naar energie toe. Voor vogels die op 
trek gaan is het belangrijk om in een korte tijd een 
extra voorraad ‘brandstof’ aan te leggen voor onderweg. 

Egels zijn in deze periode druk bezig met het grootbrengen 
van hun kroost. Dit vergt veel van de moederegels. Vandaar 
dat bijvoeren van groot belang is. Een tuin met veel bloeiende 
planten maakt het voor bijen gemakkelijker om nectar te 
vinden. Vermijd het snoeien van 
heggen. Wacht daarmee tot de herfst, 
wanneer het broedseizoen echt 
voorbij is. Nog beter is om dit pas in 
de winter te doen. Dan hebben de 
vogels ook de mogelijkheid om het 
resterende fruit op te eten.

Lente
De kortste dagen van het jaar zijn nu aangebroken. Vogels 
hebben slechts acht uur per dag om voldoende energierijk 
voedsel te vinden om zo hun lichaamstemperatuur op peil te 
houden en de lange koude nacht van zo’n 16 uur te overleven. 
In deze tijd is het nog steeds druk op de voedersilo’s. Het 
aanbieden van voedsel met een hoge energiewaarde is nu van 
vitaal belang. Elke hap geeft een enorme energieboost.

Zorg dat de bladeren in de tuin onaangeroerd blijven. 
Anders bestaat er de kans dat u de winterslaap verstoort van 
verschillende tuindieren. 

Herfst Winter

tips zomer:

tips herfst:

tips winter:

VETBLOK MET ZADEN

ADVENTURER VOEDERSILO 40CM

DUIFKRUID

EEKHOORNVOEDERHUIS

Lente, zomer, herfst, winter,
... help elk seizoen.
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