Welke dieren komen er
voor rondom mijn huis?

Noordoost

Tips voor de dieren in jouw wijk!

Spreeuw
De spreeuw is te herkennen aan zijn mooie
gespikkelde verenkleed. En deze zangvogel kan
heel goed andere geluiden nadoen!

De stad is het leefgebied van de mens, toch? Nou, niets
is minder waar. In de stad leven ook talloze dieren. Ook
beschermde diersoorten! Ze zijn te vinden in tuinen, op
balkons, rondom woningen, in het groen op straat en in
openbare gebouwen. Al die dieren kunnen best wat hulp
gebruiken. Met een groene tuin, een balkon met planten
of een begroeide gevel zijn de meeste kleine dieren en
vogels al blij.

Gewone dwergvleermuis
Deze vleermuis is een van de meest voorkomende onder de
vleermuizen.

MENU: Van alles onder Nederlandse bomen
en struiken.
TIP: Om ze echt blij te maken hang je een
nestkastje op in de tuin.

Akkerhommel
De akkerhommel is een van de meest voorkomende hommels in Nederland. Om in leven te
blijven, hebben akkerhommels van februari tot
en met oktober stuifmeel en nectar nodig.

MENU: Insecten. Door te zorgen dat er veel insecten in je tuin komen –
bijvoorbeeld door bloemen te zaaien en insectenplanten neer te zetten
of een vijver aan te leggen – help je de vleermuis aan voedsel.

MENU: Nectar. Dat is dat lekker zoete goedje
wat de basis is voor honing.

TIP: Natuurvriendelijke (amberkleurige) tuinverlichting, want van
felle verlichting moeten vleermuizen niets hebben. Een vleermuiskast
kan op een donkere plek aan een boom of een muur. Daarbij is het
belangrijk dat de invliegopening zich op 4 meter hoogte bevindt en
dat er geen katten bij kunnen.

TIP: Van een tuin met veel bloemen, insectenplanten en Nederlandse bomen en struiken
wordt de akkerhommel heel blij. En helemaal
van de wilg, witte en paarse dovennetel, distel,
smeerwortel, ossentong, klaver en wikke.

Huismus

Atalanta

Dit bekende bruine vogeltje houdt van
stekelige struiken en planten die lang groen
blijven. Ze kunnen er in schuilen en voedsel
vinden.

De atalanta is een
vlinder die je in de
winter nauwelijks in
Nederland tegenkomt.
Dan verblijft hij liever
in Frankrijk of Spanje.

TIP: Op droge zanderige plekken met
steentjes en grit nemen ze graag een
stofbad. Leuk om te zien! Ook met een
waterschaal maak je de huismus gelukkig.
Een nestkastje geeft ze een veilige plek.

MENU: Een grote aantrekkingskracht op vele vlinders hebben
vlinderstruik, koninginnekruid, klimop, akkerdistel, stijf ijzerhard,
herfstaster en hemelsleutel.
TIP: De grote brandnetel is bij deze vlinder favoriet en heel
belangrijk. Het is dus niet zomaar onkruid. Omdat rupsen zo van
brandnetels houden, legt de atalanta eitjes op deze plant. Laat er dus
vooral wat van in de tuin staan, desnoods in een bloempot in een
hoekje.

Gierzwaluw
Gebouwen zijn de favoriete plekken van de
gierzwaluw. Hier maken ze graag een nestje.
TIP: Gierzwaluwen zijn geholpen met een
nestkast aan de gevel, met voorkeur voor een
hoek of op de kortste kant van een gebouw, op
het noorden of oosten. Wat een wensen hè?

Deze dieren leven ook in
Hilversum-Noordoost,
maar je komt ze iets
minder vaak tegen:
Grauwe vliegenvanger Groenling

Koninginnenpage

Laatvlieger

Bruine kikker

Egel

Op deze site kan je meer te weten komen over groen en dieren in Hilversum.

Roodborst

Wilde bij

Groentje

