Checklist Vogelvriendelijk schoolplein

Maak uw schoolplein aantrekkelijk voor vogels en voor uw leerlingen met deze 10 punten.
Deze 10 punten gebruiken we als leidraad voor het beoordelen van uw inzending.
1. Water
Vogels hebben water nodig om te drinken
en badderen. U kunt dat aanbieden in de
vorm van waterschalen of een vijver.
2. Inheemse bomen, struiken en heesters
met vruchten of zaden
Deze zorgen voor voedsel, nestgelegenheid
en dekking. Onmisbaar voor vogels op een
schoolplein. Kijk hier voor een plantenlijst
3. Inheemse planten
Insecten zijn het belangrijkste voedsel voor
veel vogels. Wanneer u een grote variatie
aan inheemse rijkelijk bloeiende planten
aanbrengt zullen de vogels dit zeker
waarderen. De zaden van de uitgebloeide
planten vormen in het najaar een
voedselbron voor vele zaadetende vogels.
Kijk hier voor een plantenlijst
4. Erfafscheiding door middel van hagen
Vervang hekken om het schoolplein door
een (smul)haag. Vogels vinden hier rust,
voedsel en misschien ook wel
nestgelegenheid. Een smulhaag van allerlei
besdragende struiken is niet alleen een
lekkernij voor vogels, maar ook voor uw
leerlingen.
5. Zo min mogelijk bestrating
Bestrating heeft niks te bieden aan vogels.
Probeer dan ook zoveel mogelijk bestrating
te vervangen door bloemborders,
natuurlijke speelplekken of bloemweiden.

6. Laat hekken, gevels en kale muren
begroeien
Groene gevels geven uw school een heel
ander aanzien en vogels zijn er blij mee. Ze
kunnen hier volop voedsel vinden,
wegduiken bij gevaar en een nest in bouwen.
Groene gevels werken daarnaast isolerend
en vangen veel fijnstof op.
7. Rommelhoekjes
Laat wat stukjes ongemoeid. Leg hier wat
takken neer, creëer wat open plekken en
laat kruiden hun gang gaan. Vogels kunnen
hier lekker rondscharrelen op zoek naar
insecten.
8. Nestkasten
Zorg voor nestgelegenheid voor
holenbroeders, als koolmees en
pimpelmees. Met het ophangen van de
juiste kasten biedt u ook deze vogels een
onderkomen. Tegenwoordig kunt u ook
nestkasten met webcam kopen. Zo kunt u
live in de klas een nest volgen.
9. Ontdektuin
Leer kinderen zelf de natuur ontdekken. Dit
kan een moestuin zijn, een vogelkijkscherm,
uitkijkend op voedertafels of een pluktuin.
10. Hergebruik materialen
Vogelbescherming stimuleert het hergebruik
van materialen. Stoeptegels, dakpannen,
boomstammen, takken… geef ze een nieuw
leven.

