
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het woord zegt het eigenlijk al, 

tuinvogels zijn vogels die vaak in 

tuinen worden gezien. Anders dan bij 

bijvoorbeeld kraaiachtigen of uilen, 

horen de tuinvogels niet allemaal tot 

dezelfde familie. Het kunnen heel 

verschillende soorten vogels zijn. Vaak 

zijn het kleinere vogels zoals de 

koolmees en huismus, maar ook 

kauwen, duiven en spechten zijn 

tuinvogels. Hun enige overeenkomst 

is, dat ze het naar hun zin hebben in 

onze tuin. Er kunnen wel 30 soorten 

vogels worden gezien in Nederlandse 

tuinen (misschien nog wel meer, ga 

meer eens op zoek!). 

 

 

 

 

 

Voor vogels lijken onze tuinen erg op 

bos: er staan vaak een paar bomen,  

wat struiken en in de onderlaag staan 

bloeiende planten of gras. Al deze 

‘lagen’ zijn belangrijk voor vogels. Ze 

vinden er goede plekjes om nesten te 

maken, beschutte plekken waar ze 

veilig zijn voor roofdieren of kou en ze 

vinden er voedsel. Vogels zijn gek op 

tuinen omdat het vaak de enige  

 

 

 

 

 

 

 

stukjes natuur zijn in een omgeving. 

Er komt steeds meer bebouwing in 

Nederland. Gelukkig zijn er vogels die 

zich daar aan aanpassen en juist graag 

hun nest maken op of aan onze huizen 

of schuren. Het bekendste voorbeeld is 

misschien wel de huismus, die graag 

broedt onder dakpannen. Een ander 

voorbeeld is de gierzwaluw. Voor een 

gierzwaluw ziet een hoog gebouw eruit 

als een hoge rots. Een opening bij een 

raamkozijn of een scheefliggende 

dakpan lijkt een rotsspleet en dus een 

goede plaats voor een nestje. De 

vogels die van bebouwing gebruik 

maken om te nestelen, zoeken hun 

voedsel ook vaak in de omgeving: in de 

tuin. 

  

Tuinvogels 

Algemeen 

Wat zijn tuinvogels? 

Waarom komen vogels 

in tuinen? 

Pien Eekhout 



 

 

 

 

Sommige vogels zijn het hele jaar door 

in de tuin te zien. Deze noemen we 

standvogels. Daarnaast zijn er vogels 

die alleen in de winter te zien zijn 

(wintergasten) en vogels die we alleen 

in de zomer zien (zomergasten). 

 

Wintergasten 

Er zijn vogels die broeden in het hoge 

noorden en juist naar Nederland 

komen om te overwinteren. Voor deze 

vogels is het klimaat en voedselaanbod 

in Nederland al een stuk beter dan in 

bijvoorbeeld Scandinavië. Deze vogels 

zien we alleen in de winter in onze tuin. 

Het hangt ook van het dieet van een 

vogel af of hij bij ons in de winter 

voedsel kan vinden. Insecteneters 

vinden bijna niets in de winter, dus 

trekken weg. Vogels die noten, zaden, 

bessen, gras en ander voedsel eten, 

komen bij ons de winter wel door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomergasten 

Veel vogels die in Nederland broeden, 

trekken in het najaar naar warmere 

streken om daar te overwinteren. 

Soms naar landen in Zuid-Europa, 

soms zelfs helemaal naar Afrika. Ze 

doen dit, omdat het in de winter bij ons 

moeilijker wordt om voedsel te vinden 

in Nederland. Er zijn dan minder 

insecten en vooral de insecteneters 

trekken weg. Deze vogels zien we dus 

alleen in het voorjaar en de zomer. 

  

Verschillende vogels in 

zomer en winter 

Anita Melenboer/Kramsvogel 

Jan Willem Steffelaar/Tjiftjaf 



Schuilplaats 

Voedsel 

 

 

Je kunt veel doen om vogels naar de 

tuin te lokken, zelfs als het een kleine 

tuin is (of een balkon). Het is in ieder 

geval belangrijk dat er rustige plekjes 

zijn waar ze niet worden verstoord.  

 

 

 

Goede schuilplaatsen zijn erg 

belangrijk voor vogels, om hun nesten 

te maken, maar ook om in weg te 

duiken bij gevaar. Sommige vogels 

maken hun nest het liefst in hoge 

bomen, maar die kun je alleen in grote 

tuinen planten. Er zijn ook veel vogels 

die graag gebruik maken van een 

nestkastje en die kun je gelukkig ook in 

kleine tuinen of op een balkon 

ophangen. 

De vogels zijn er verder meegeholpen 

als er dichte struiken in de tuin staan, 

het liefst met 

doorns, zodat 

roofdieren er 

moeilijk in kunnen. 

Nog beter is het als 

de struiken in de 

herfst ook bessen 

hebben die de 

vogels kunnen 

eten. Heggen zijn 

ook goede 

schuilplaatsen. 

Maar veel mensen  

hebben een 

schutting omdat 

dat makkelijker is, 

die hoeft niet te 

worden gesnoeid. 

De schutting kan 

gelukkig ook vogelvriendelijk worden 

gemaakt, bijvoorbeeld door er een 

altijd groene klimop of vuurdoorn 

tegen te laten groeien. 

 

 

 

 

 

Het is ook belangrijk dat de vogels 

voldoende voedsel in de tuin kunnen 

vinden: eten dat we ze geven, maar 

juist ook eten dat van nature in de tuin 

voorkomt. Bij vogels is het eigenlijk net 

als bij mensen. Ze hebben gevarieerd 

voedsel nodig. Vooral jonge vogeltjes 

moeten heel veel eiwitten 

binnenkrijgen om te groeien en die 

zitten voornamelijk in 

insecten, die de 

ouders vangen. 

Natuurlijke 

voedselbronnen voor 

vogels zijn: insecten, 

wormen, zaden, 

bessen, noten, fruit, 

gras, granen 

enzovoort. Voor 

roofvogels zijn ook 

vogels en muizen 

natuurlijk voedsel. 

Het is een zielig 

gezicht als een 

roofvogel een ander 

dier opeet, maar het 

is de natuur. De 

jonge roofvogels hebben ook voedsel 

nodig. Bomen en struiken met bessen 

en fruit zijn goed om in de tuin te poten 

voor de vogels (ook lekker voor 

jezelf!). Daarnaast zijn veldjes met 

gras en veel bloemen en 

Een vogelvriendelijke tuin 

Linda Kemper/Huismussen 



rommelhoekjes met wat tuinafval 

(takken, bladeren, gras) erg goed, 

omdat daar veel insecten en andere 

kleine beestjes op af komen. Daar 

komen weer vogels op af, of soms een 

egeltje. 

Het is heel leuk om de vogels bij te 

voeren. Je kunt ze dan van dichtbij 

zien. Zeker in de winter help je ze er 

ook echt mee, want ze hebben dan 

veel energie nodig om warm te blijven. 

Het hele jaar door kun je vogelzaad 

strooien, maar niet te veel, want dan 

gaat het kiemen of komen er muizen op 

af. Je kunt ook gebruik maken van een 

voederhuisje. Rozijnen of fruitafval 

vinden vooral merels en spreeuwen 

erg lekker. In de winter kun je ook hele 

pinda’s rijgen of een vetbol ophangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water 

Waar water is, komen vogels. Om te 

drinken natuurlijk, maar ook om lekker 

te badderen. Schone en goed 

onderhouden veren zijn belangrijk voor 

vogels. Als het verenkleed niet in orde 

is, kunnen ze niet goed vliegen en 

warm blijven. Je kunt natuurlijk een 

groot gat in de tuin graven voor een 

vijver, maar een ondiepe schaal met 

water is ook een prima vogelbad en 

drinkbak ineen (zouden wij een beetje 

vies vinden, maar vogels niet!). In elke 

tuin is daar wel plek voor. Wel is het 

belangrijk de schaal zo neer te zetten 

dat katten er niet bij kunnen en 

dagelijks het water te verversen. 

In de winter, als het water bevriest, 

kun je geschaafd of versplinterd ijs in 

de bak doen. Als er sneeuw ligt of veel 

rijp, is dit niet nodig, dan kunnen ze dat 

oppikken. Je mag nooit warm water of 

water met zout of suiker neer zetten. 

Als de vogels dan gaan baden, kunnen 

de veren bevriezen of ze komen onder 

het zout of het plakkerige suiker te 

zitten. Niet doen dus! 

 

Michel Viskens/Pimpelmees 



 

Hieronder staan kort de beschrijvingen 

van vogels die vaak in tuinen worden 

gezien. In onze digitale vogelgids vind 

je meer achtergrondinformatie, foto’s 

en geluiden van deze vogels: 

www.vogelbescherming.nl/vogelgids.  

Natuurlijk kun je ook andere vogels in 

de tuin zien dan die hieronder worden 

beschreven. 

 

 

 

 

Deze kleine vogeltjes zoeken op 

boomstammen naar voedsel. De 

boomkruiper hipt langs boomstammen 

(soms op muren) omhoog. Als hij 

boven aan de boom is 

vliegt hij naar beneden 

en begint weer 

onderaan de volgende 

boom. De boomklever 

kan omhoog maar ook 

naar beneden lopen op 

de boomstam. 

 Voedsel: 

insecten en 

andere kleine 

diertjes, de boomklever eet 

daarnaast ook zaden en noten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraaiachtigen zijn erg slimme en vaak 

opvallend aanwezige vogels. Onder de 

kraaiachtigen vallen de zwarte kraai, 

kauw, ekster en gaai. Ze zijn alert, 

leren snel en leven vaak in groepen. De 

gitzwarte kraai is bij iedereen wel 

bekend, al is het maar uit sprookjes. 

Kauwtjes zijn wat kleiner dan kraaien 

en hebben grijs achter op het kopje. Ze 

vormen een paar voor het  

leven en zijn vaak te zien als ‘verliefd 

stelletje’. Eksters zijn brutale, zwart- 

witte vogels met een lange zwarte 

staart. Ze bouwen grote takkennesten  

met een dak. Een groot aantal is 

vrijgezel en heeft geen 

nest. Gaaien zijn 

grijsbruin gekleurd met 

een rozige tint. Ze hebben 

een gestreept voorhoofd. 

 Voedsel: alleseters: 

insecten, noten, bessen, 

afval, eieren en jonge 

vogels. Gaaien eten ook 

eikels, die ze vaak 

begraven voor de 

wintervoorraad. 

 

 

 

 

Onze tuinvogels 

Boomkruiper en 

boomklever 

Kraaiachtigen 

Rene de Ruijter/Boomklever 

Arno Pfennings/Boomkruiper 

Rene de Ruijter/Gaai 

http://www.vogelbescherming.nl/vogelgids


 

 

De lijsterfamilie is een grote familie van 

vogels die prachtig kunnen zingen. 

Onder de lijsterachtigen vallen de 

zanglijster, merel, koperwiek en 

kramsvogel. Veel van deze soorten 

komen vaak in de tuin. De zanglijster 

slaat slakkenhuizen stuk op een steen 

om de slak op te eten en zingt al vroeg 

in het voorjaar. De merel is de meest 

voorkomende tuinvogel, op ieder 

gazon is er wel een te zien, daar jagen 

ze op wormen. Koperwiek en 

kramsvogel komen in het najaar uit 

Scandinavië en Oost-Europa naar 

Nederland om bij ons te overwinteren. 

 Voedsel: insecten, slakken, 

wormen, andere bodemdiertjes, 

zaden en fruit, zoals appels en 

bessen. 

 

 

 

Kool- en pimpelmezen hebben zich 

uitzonderlijk goed aangepast aan de 

menselijke omgeving. Ze broeden 

graag in nestkasten en eten ook vaak 

voedsel dat wij ze aanbieden, zoals 

pinda’s en vetbollen. Vooral in de 

winter vormt dit een aanzienlijk deel 

van hun dieet. De zwarte mees lijkt op 

de koolmees, maar mist de zwarte 

‘stropdas’. Hij leeft vooral in bossen. 

 Voedsel: insecten, spinnen, 

bladluizen, rupsen, nectar en 

zaden (ook door mensen 

opgehangen vetbollen en 

pinda’s). 

 

 

 

 

De laatste jaren is het aantal 

huismussen flink afgenomen, maar het 

is nog steeds een talrijke vogel, die je 

overal in Nederland kunt zien. 

 Voedsel: vooral diverse 

(on)kruidzaden en insecten, ook 

(bloem)knoppen en bessen. 

 

 

 

 

Lijsterachtigen 

Mezen 

Huismus  

Roodborst 

Pia Zomer/Merel 

Michael de Vries/Pimpelmees 

Marianne van Haandel 

John Naaktgeboren 



De roodborst is een nieuwsgierig, bijna 

brutaal vogeltje met een goed 

herkenbaar rood borstje. Ze leven 

solitair (alleen), behalve in het 

broedseizoen. Ze verdedigen hun 

territorium en zijn dan behoorlijk 

agressief tegen soortgenoten. 

Roodborsten zijn bijna de enige soort 

die ook in de winter een territorium 

verdedigt tegen soortgenoten.  

 Voedsel: insecten, spinnetjes en 

andere kleine diertjes. 

 

 

 

 

Spreeuwen 

broeden in 

alle mogelijke 

boomholtes, 

holtes in 

gebouwen en 

nestkasten. 

Buiten de 

broedtijd zijn 

ze in grote, 

zwermende 

groepen te 

zien. In het 

najaar vliegen ze in wolken van wel 

duizenden vogels rond een 

gezamenlijke slaapplaats. 

 Voedsel: insecten en 

insectenlarven en larven van 

bodemdiertjes. In de winter ook 

fruit. 

 

 

 

 

De Turkse tortel is een zachtaardig 

duifje, dat bijna het hele jaar broedt en 

op de onmogelijkste plaatsen wankele 

nesten bouwt. Ze komen past sinds 

1950 in ons land voor. Hun leefgebied 

heeft zich vanuit Turkije langzaam 

uitgebreid. De houtduif is daarentegen 

een luidruchtige, grote duif met een 

witte vlek in de hals.

 
 Voedsel: (on)kruidzaden, graan 

en andere oogstresten, bessen. 

In de bebouwde kom ook 

etensresten van mensen. 

 

 

 

De meeste vinkachtigen hebben grote, 

dikke snavels om zaden te kraken of te 

pellen. Ze bouwen open, komvormige 

nesten, meestal in dicht struikgewas of 

bomen. In de tuin kun je vink, groenling 

of de goudvink spotten. De groenling is 

voornamelijk grijsgroen met een gele 

streep. De goudvink is veel zeldzamer 

en het mannetje is prachtig om te zien 

met zijn rode borst. 

 Voedsel: zaden, bessen, noten, 

knoppen en insecten. De 

groenling eet ook rozenbottels. 

  

Spreeuw 

Turkse tortel en 

houtduif 

Vinken 

Herman Vreeman/Groenling 

Arno Pfennings 

John Naaktgeboren/Turkse tortel 



Winterkoning 
 

 

 

 
Een klein, bruin, druk vogeltje, dat het 

hele jaar door zingt en bolvormige 

nesten bouwt. Hij is goed te herkennen 

aan het staartje dat recht overeind 

staat. 

 Voedsel: Kleine insecten; 

rupsen, spinnetjes, larven, 

enzovoort. 

 

 

 

De witte kwikstaart is een druk klein 

vogeltje, dat zijn lange, smalle zwart-

witte staart voortdurend op en neer 

beweegt. Ze jagen over de grond op 

insecten. 

 Voedsel: insecten en  andere 

kleine diertjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goudhaantjes zijn de kleinste vogeltjes 

van het land, van snavel tot staart 

maar 8,5 cm! De goudhaan leeft vooral 

in naaldbomen, de vuurgoudhaan in 

gemengde bossen. 

 Voedsel: insecten en 

spinnen. 

 

 

 

De boerenzwaluw, de naam zegt het al, 

vind je vooral bij 

boerderijen. Zij 

maken een 

komvormig 

nestje van 

modder in 

boeren schuren. 

Huiszwaluwen 

vind je vooral in 

dorpen en 

steden zij maken 

nestjes tegen de 

gevels van 

huizen en gebouwen. De gierzwaluw 

broedt in steden en dorpen. Hij nestelt 

in ventilatieschachten, spleten in 

muren en onder dakpannen. De 

gierzwaluw behoort tot een andere 

familie dan de andere zwaluwen. 

 Voedsel: vliegende insecten 

(veel muggen). 

 

Witte kwikstaart 

Goudhaan en 

vuurgoudhaan 

Zwaluwen 

Kasper Willebrandts 

Michel Viskens/Goudhaan 

Hans van der Meulen 

Alida de Graaf/Boerenzwaluw 



….de spreeuw een echte 

imitator is? Zo imiteert hij niet 

alleen de zang van andere 

vogels, maar ook auto alarmen, 

mobiele telefoontjes en sirenes. 

 

….de roodborst die je in de 

herfst en winter in je tuin ziet 

meestal een andere is dan die 

in het voorjaar en zomer je 

tuin komt bezoeken? 

Roodborsten die hier broeden 

trekken in het najaar naar 

België en Noord-Frankrijk. 

Roodborsten uit Noorwegen, 

Zweden en Denemarken 

trekken dan juist naar 

Nederland.  

 

….een kleine zangvogel 

tijdens een koude winternacht 

wel 10% van zijn 

lichaamsgewicht verliest. Dit 

verlies moet hij overdag weer 

zien aan te vullen. Voldoende 

voedsel in de omgeving is dan 

ook erg belangrijk. 

 

....je via de website 

www.vogelbescherming.nl/vog

elgids informatie kunt vinden 

over alle tuinvogels!  

 

….gierzwaluwen slapen, paren, 

eten en drinken in de lucht? Ze 

komen alleen ‘aan land’ om te 

broeden. De rest van het jaar 

vliegen ze non-stop vliegen. 

 

….je via de website 

www.vogelbescherming.nl/tuin

vogels een tuinvogelspel kunt 

spelen? 

 

….de snavel van een vogel is 

aangepast aan het voedsel 

dat hij eet? Zaadeters, zoals 

huismus en appelvink hebben 

een korte stevige 

kegelvormige snavel, 

waarmee ze zaden kunnen 

splijten. Insecteneters zoals 

winterkoning en roodborst 

hebben juist een kleine spitse 

snavel, hiermee kunnen ze 

behendig de rupsen en 

insecten tussen de bladeren 

weg pikken. 

 

Wist je dat………? 
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Als juniorlid van Vogelbescherming 

kom je op voor de vogels! En als 

juniorlid krijg je 5x per jaar het 

spannende magazine Vogels Junior. 

Vogels Junior gaat over beesten, 

buiten en beschermen en is speciaal 

bedoeld voor jou! Je vindt er de 

mooiste foto’s, posters, gekke weetjes 

en nuttige informatie over dieren en 

het beschermen van natuur. Maar je 

leest bijvoorbeeld ook over de 

favoriete natuur van Bekende 

Nederlanders en portretten van 

mensen die werk maken van 

natuurbescherming. 

Kijk voor meer info op: 

www.vogelbescherming.nl/juniorlid 

 

  

Word Juniorlid! 

http://www.vogelbescherming.nl/juniorlid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vogelbescherming Nederland zet zich 
in voor alle in het wild levende vogels 
en hun leefgebieden. Vogels geven 
heel goed aan of het goed of slecht 
gaat met de natuur en het milieu. Als 
het slecht gaat met een vogelsoort, 
dan is dat een teken dat er iets mis is 
met zijn leefomgeving. Vogels zijn dus 
niet alleen het beschermen waard 
vanwege hun mooie kleuren, 
afwisselende zang en indrukwekkende 
vliegkunst, maar ook als 
boodschappers over de natuur. 
Vogelbescherming Nederland is de 
oudste natuurbeschermings-
organisatie in ons land. Ze is opgericht 
in 1899. In heel veel landen bestaat er 
een organisatie zoals 
Vogelbescherming Nederland. Om 
deze organisaties goed te laten 
samenwerken is BirdLife International 
opgericht. Dit is de wereldwijde 
vogelbeschermingsorganisatie. Op 
deze manier wordt geprobeerd zo 
goed mogelijk alle vogels en hun 
leefgebieden in de wereld te 
beschermen. Kijk voor meer informatie 
op www.vogelbescherming.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Vogelbescherming Nederland 
verkoopt veel artikelen waarmee je 
nog meer kunt genieten van vogels. 
Voor verrekijkers, telescopen, 
vogelboeken, CD’s en DVD’s met 
vogelgeluiden, nestkasten en 
vogelvoer ben je in onze winkel aan het  
juiste adres. Leden van 
Vogelbescherming krijgen op heel veel 
artikelen aantrekkelijke kortingen in de 
winkel en de webwinkel van 
Vogelbescherming. Het adres is: 
Boulevard 12, 3707 BM  ZEIST. 

 
 
 
 
 
Ook met alle vragen over vogels en het 
beschermen van vogels kun je terecht 
bij Vogelbescherming Nederland. Kijk 
eerst eens op: 
www.vogelbescherming.nl. Hier vind je 
heel veel informatie en misschien wel 
antwoord op jouw vraag. Je kunt via 
deze website ook een mailtje sturen. 
Natuurlijk kun je ook bellen. Het 
nummer is: 030 - 693 77 00.  
 

Ook goed om te weten 

Wat doet 

Vogelbescherming 

Nederland? 

Welkom in de winkel 

van Vogelbescherming! 

Servicecentrum 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/

