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De Cocksdorp ■ Zo verzekert Marc
Plomp, eigenaar van Vogelinforma-
tiecentrum Texel in De Cocksdorp,
het nut van de groeiende trend om
tuinvogels voeren. 

„Een niet minder belangrijk
aspect is dat het voor ons gewoon
schitterend is om naar te kijken.
Als je ze voert, zie je ze gewoon
beter. Een levend panorama voor je
raam, niets is leuker dan dat. Dus
we doen het ook gewoon voor

onszelf en dat is net zo’n goede
reden.”

In het informatiecentrum kijk je
je ogen uit bij de flinke uitstalling
van voederplanken en -silo’s, vogel-
badjes, nestkastjes en vogelhuisjes.
Vanuit hoge vitrines kijken hon-
derden opgezette trek-, weide-,
roof- en tuinvogels de bezoeker
aan. „Hier in onze winkel hebben
wij een groot assortiment met voer.
Vanuit de vogelbevolking gezien,
zouden wij een essentiële winkel
moeten zijn en dus geopend. Ge-

lukkig kloppen de mensen bij ons
aan, click en collect, en zo kunnen
wij mensen en vogels toch een
plezier doen.”

Achter in zijn tuin hangt een
grote voedersilo. Ratten en muizen
pikken graag een graantje mee.
Daarom laat hij de silo steeds een
dag leeg, zodat de tuinvogels de
grond ’schoon’ eten.

„Waar te veel wordt gevoerd
komen ratten en muizen op af. In
de buitengebieden is dat niet erg
want daar komen dan weer roofvo-
gels op af. Die hebben zo dan ge-
noeg te eten en hoeven in het voor-
jaar niet achter de weidevogels
aan.”

Scandinavië
„We hebben net vorst gehad en dan
zie je dat er vogels vanuit het noor-
den hierheen komen. Die komen
vermoeid aan. Zoals vinken uit
Scandinavië. Die koudegolf drukt
als het ware de vogels naar het
zuiden. Vogels die met de vorst-
grens meevliegen, zoals kramsvo-
gels, maak je blij met bessen en
appels. Roodborst en mus help je
met wat broodkruimels. Brood is
over het algemeen te zout en daar-
door slecht voor vogels, maar wat
kruimels kan geen kwaad.’’

Vogeltaarten
Ongezouten pinda’s en uitgekiend
vogelzaad is er te koop voor me-
zen, zoals pimpelmees en kool-
mees en natuurlijk de spechten.
Die komen ook gewoon op bezoek.
Er zijn zelfs vogeltaarten, je kan
het zo gek niet bedenken.

De winterperiode is qua vogels
een onderbelichte periode op
Texel, weet de vogelkenner. Naast

tuinvogels heeft het vogeleiland
met enorme aantallen trek- en
weidevogels zoveel meer te bieden
voor de grote en de kleine vogel-
liefhebber. „Daar zitten echte leuke
krenten in de pap. Wat heel veel
mensen niet weten is dat in deze
periode enorme aantallen winter-
vogels uit Scandinavië en Siberië
op Texel zijn om te overwinteren.
Door klimaatverandering verande-
ren deze trekroutes wel heel lang-
zaam. Zoals de bonte kraai, die hier
eerder in grote aantallen was en nu
in Zuid-Scandinavië blijft omdat ze
er nog steeds voedsel kunnen vin-
den. Anderen komen juist vanuit
het zuiden meer deze kant op,
zoals cetti’s zanger, een klein zang-
vogeltje uit het Middellandse Zee-
gebied en de grote en kleine zilver-
reiger.” 

Sommige mensen zijn bang hun
tuinvogels te veel te verwennen.

Een typische mensengedachte,
meent Marc. „Als je kinderen elke
dag snoep geeft, wennen ze daar-
aan. Vogels zijn heel anders dan
mensen. Die blijven instinctief
zoeken naar het juiste voedsel. Iets
wat je neerzet en wat niet goed
voor ze is, zullen ze niet snel eten.”

Efficiënt
,,Een vogel kiest altijd de meest
efficiënte weg om aan zijn voedsel
te komen. Als jij een vogeltaart
neerzet gaat hij daarvan heerlijk
eten, stop jij ermee dan eet die
weer zaadjes of insecten.” 

Als vogelliefhebber pur sang wil
Marc een ding nog maar een keer
goed benadrukken. „Als je het in je
tuin zet help je A) de vogels en B)
doe je jezelf er een enorm plezier
mee.”
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INTERVIEW ’Tuinvogels bijvoeren heeft nut’

Vogels kunnen
best wat hulp
gebruiken

Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel. ,,Teveel voeren is ook weer niet goed. Dan krijg je muizen en ratten.” FOTO HELEEN VINK

Heleen Vink

Grote bonte specht.

•i
Tuinvogeltelling
Op 28, 29 en 30 januari is het
weer Nationale
Tuinvogeltelling. Dat is het
grootste ’citizen science project’
van Nederland.
Vogelbescherming organiseert
de telling samen met Sovon
Vogelonderzoek Nederland. De
Nationale Tuinvogeltelling
levert een momentopname van
de aantallen vogels die in
Nederlandse tuinen aanwezig
zijn. De Vogelbescherming
combineert deze met andere
tellingen. Zo wordt duidelijk
hoe de vogels in onze tuinen
zich ontwikkelen, en kunnen ze
beter geholpen en beschermd
worden.

❜❜Brood is over
het algemeen te

zout en
daardoor slecht

voor vogels,
maar wat

kruimels kan
geen kwaad

„Alles wat wij panklaar op tafel leggen in de tuin, scheelt tuinvogels in hun
energie om voedsel te zoeken. Ze hebben dan een betere conditie als het broed-
seizoen begint. Dat is het belangrijkste.”

Koolmezen. Grote bonte specht.


