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Dat in toenemende mate mensen
het leuk vinden om op die manier
voor vogels te zorgen en genieten
van de plezierige bijkomstigheid
van meer reuring om zich heen,
blijkt uit het toenemende assorti-
ment in winkels en de groeiende
verkoop.

Allerhande vogelhuisjes, verschil-
lende soorten vogelvoer, een groot
scala aan voedersilo’s, onderkomens
voor egeltjes en specifiek egeltjes-
voer, nemen een ruime plek in. Zo
ook bij Welkoop in Heemskerk. „Bij
ons in de winkel merk je dat de ver-
koop ieder jaar meer en meer wordt
en zelfs in de zomer doorgaat”, zegt
Roy Mynett, assistent-bedrijfslei-
der. 

„Voor de vogeltjes is dat ’s zomers
minder nodig, maar mensen vinden
ze gezellig in de tuin. Het is wel op-
passen met katten, die moeten ei-
genlijk een belletje om.” 

Water
Ook hij voert de gevederde bezoe-
kers. „Nou ja, eigenlijk vult mijn
vriendin iedere dag het water en het
voer in de voederpaal bij”, bekent hij
lachend. „Mensen vragen vaak naar
speciale voedersilo’s voor de kleine-
re vogels zodat ze geen concurrentie

hebben van de grotere soorten.” 
,,En de grote vogels krijgen die

dan niks?’’, vraag Mynett deze klan-
ten dan, waarop hij uitlegt dat ze
ook wat los op de grond kunnen
strooien. Er is een nieuwe trend van
vetbollen zonder netje. „Gelukkig
maar, want vogeltjes raken hierin
verstrikt”, legt Roy uit.

„Egeltjes zijn hier in de regio po-

pulair en er zijn er sowieso veel. Er is
speciaal egelvoer te koop. Je mag ze
nooit kattenvoer geven weet je, al
vinden ze dat heerlijk. Binnenkort
gaan de diertjes in winterslaap en
hebben dan een veilig schuilplekje
nodig. Wij verkopen daarvoor hou-
ten huisjes en rieten mandjes. Daar-
van moeten we de voorraad echt in
de gaten houden, zoveel aandacht is
er voor egeltjes.”

Verwennen
Maar ook thuis is er van alles te be-
denken om de vogels mee te verwen-
nen zoals oud brood en kruimels
strooien en een bakje water neerzet-
ten. Bart Domhof is op familiebe-
zoek in Wijk aan Zee. Daar rijgt hij,
net als in zijn jeugd, snoeren pinda’s
voor de vogeltjes. Eenmaal opge-
hangen vallen de koolmezen erop
aan. De schilletjes vliegen in het
rond. Op zijn Amsterdamse balkon
komen de exotische ’stads’-parkie-
ten erop af.
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Help je tuinvrienden
door de winter heen 
IJmond ■ Nu het buiten
richting hartje winter
kouder wordt, kunnen
onze ’wilde huis-en-tuin-
bezoekers’ wel wat extra
aandacht en verwennerij
gebruiken in de vorm
van voer, water en schuil-
plekjes.

Heleen Vink
h.vink@mediahuis.nl

Bart rijgt ’ouderwets’ snoeren pinda’s voor in de tuin in Wijk aan Zee en voor zijn Amsterdamse balkon. FOTO HELEEN VINK

Koolmezen zijn gek op pindasnoeren. FOTO HELEEN VINK

Het roodborstje wacht, zo wordt er gestrooid. FOTO HELEEN VINK

Denk ook aan de egeltjes. „En geef ze geen kattenvoer”, zegt Roy Mynett.
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❜❜Egels mag je
nooit kattenvoer

geven, weet je,
al vinden ze dat

heerlijk


