Welke dieren komen er
voor rondom mijn huis?

Noordwest

Eekhoorn
Eekhoorns leven in bomen, waar ze ook nesten
bouwen. De zomereik, beuk, hazelaar, walnoot
en diverse naaldbomen zijn prima plekken voor
eekhoorns.

Tips voor de dieren in jouw wijk!
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.

MENU: Onder meer bessen, paddenstoelen,
rupsen, eieren en... jonge vogels.
TIP: Wil je de eekhoorn trakteren?
Maak dan ’s winters een voedertafel met
bijvoorbeeld noten, zaden en pinda’s.

Boomklever
Gehakkelde aurelia
De prachtige naam ‘gehakkelde aurelia’ zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen.
Toch kan je deze vlinder vrij vaak voorbij zien komen. Het woord ‘gehakkelde’ komt van
zijn vleugels, die aan de randen wat gekarteld zijn.
MENU: Insectenplanten en bomen en
struiken zoals wilgen, meidoorn, sleedoorn,
rozen en hop.
TIP: Eitjes legt deze vlinder vooral op
brandnetels, omdat rupsen die graag eten.
Denk daar dus even aan als je brandnetels
uit de tuin wilt verwijderen.

De boomklever kan heel makkelijk langs de stam
van een boom lopen. Van beneden naar boven
en weer terug. Deze vogel broedt in oude holen
van een specht en in nestkasten, maar hakt
soms zelf ook een holte in een boom.
MENU: Zaden, noten en insecten.
TIP: Met bloeiende planten en struiken in de
tuin kan je deze vogel van voedsel voorzien.
Verwen hem in de winter met een lekkere
voedertafel. Een nestkastje ophangen is ook
een goed idee.

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

Gewone grootoorvleermuis
Zijn naam zegt al genoeg, die oren zijn wel 3 tot 4 centimeter lang!
De gewone grootoorvleermuis komt best vaak voor en leeft vooral in
bomen en gebouwen.

Laatvlieger

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.

De laatvlieger is een van de grootste vleermuizen in Nederland.
Deze vleermuis kiest als verblijfplaats graag voor gebouwen die
dichtbij open bossen, parken of weilanden liggen.
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.

Deze dieren leven ook
in Hilversum-Noordwest,
maar je komt ze iets
minder vaak tegen:
Appelvink Bonte vliegenvanger

Zwarte roodstaart

Eikenpage

Groentje

Bosuil

Kleine vuurvlinder Boommarter

Scholekster

Spreeuw

Gewone pad

Viervlek

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

Witte kwikstaart

