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Tuinvogelconsulent schept vogelparadijs

Een interview met een van de 32 tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming. Het zijn

vrijwilligers met grote kennis van vogels en tuinen. Zij stellen een plan op voor een

vogelvriendelijke tuin.

Carla van Lingen

Lange tijd werkte hij als vrijwilliger voor

Natuurmonumenten, maar toen Vogelbe-

scherming vrijwilligers zocht was hij verkocht.

“Ik help mee op beurzen, ben actief bij het

jaarlijkse Vogelfestival en werk mee aan

Beleef de Lente. Vorig jaar startte Vogel-

bescherming met het werven van

tuinvogelconsulenten en dat was wat ik wilde.

Mijn twee leukste bezigheden gecombineerd in

een job, beter kan het niet.“

Hoe word je tuinvogelconsulent?

Je moet een test met goed gevolg kunnen

afleggen waarna er een korte cursus volgt door

Anna Kemp, specialiste in vogelvriendelijke
tuinen. Dan is het wachten op mensen die zich

bij Vogelbescherming aanmelden met de wens

om hun tuin vogelvriendelijk in te richten.

Gejo heeft inmiddels zijn eerste twee klanten

bezocht. “Als je bij mensen thuis komt zie je
snel wat hun smaak is. Ik luister naar hun

wensen en probeer daar zoveel mogelijk

rekening mee te houden. Verder kijk ik naar de

ligging van de tuin en maak foto’s van de

bestaande situatie. Belangrijk is ook hoeveel

tijd ze in het onderhoud kunnen steken en of ze

jonge kinderen hebben bijvoorbeeld.”

Uitgangspunt van een vogelvriendelijke tuin is

een tuin met een zo natuurlijk mogelijke

begroeiing. Vogels moeten struiken hebben om

hun nest in te bouwen, ze moeten er

beschutting kunnen vinden en liefst ook wat

water. De planten en bloemen moeten bij
voorkeur bessen dragen ofzaad voortbrengen

waar vogels hun maal mee kunnen doen. Gejo

inventariseert alle gegevens en maakt het

beplantingsplan en de schets. Die gegevens

stuurt hij naar AnnaKemp die aangeeft wat

eventueel anders moet worden. Gejo stuurt het

definitieve plan dan naar Vogelbescherming
die het weer doorstuurt naar de klant..

“Ik neem dan na enkele weken contact met de

mensen op om te horen of ze er iets mee

kunnen. Het spreekt vanzelf dat ik het heel

leuk zou vinden om nog eens te gaan kijken

wat er van terecht is gekomen, maar zover

gaan mijn taken niet. De klant betaalt als lid €

25,— aan Vogelbescherming voor het advies en

daarmee is de kous af.”

Gejo denkt aan één klant per maand zijn
handen vol te hebben. Tenslotte heeft hij ook

nog zijn ruime Hilversumse tuin die hij moet

onderhouden. Een dag niet getuinierd is een

dag niet geleefd. Dat geldt in ieder geval voor

mijn buurman die zomer en winter in zijn tuin

Mijn buurman heet Gejo de Graauw en is

tuinvogelconsulent. Hij is een bescheiden man

dus het kwam als een volslagen verrassing toen

ik het hoorde tijdens de vorige redactieverga-

dering van De Korhaan. Deze vrijwilligersklus

van Vogelbescherming is hem op zijn lijf

geschreven. Tuinieren is zijn grote hobby en

hij houdt van vogels. Al vele jaren tuurt hij

vanafde tweede helft van april naar onze

zijgevel waar vier gierzwaluwnestkasten

hangen. Als de langeafstandsvliegers zijn

gearriveerd houdt hij bij welke kasten

bewoond zijn. Vorig jaar deelden we een

Ijsvogel. Hij landde op een takje bij mijn

vijver en ik heb hem onmiddellijk

doorgestuurd naar buurmans vijver waar hij

met open armen werd ontvangen.

Denk nu niet dat Gejo de hele dag met een

verrekijker rondloopt en in alle vroegte vogels

loopt te spotten. Hij houdt van vogels als

onderdeel van de natuur en van zijn achtertuin.
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te vinden is. Van slanke sleutelbloem tot

kattenstaart, van Rosa rugosa tot zeldzame

rotsplant, van meidoorn tot moerbei, het groeit

en bloeit er allemaal. En dan de vijver

natuurlijk die niet mag ontbreken. Sinds de

komst van de kleinkinderen is het water

omheind, maar daar trekt onze Ijsvogel zich

niets van aan. We zijn benieuwdof hij zich dit

jaar weer meldt.

Tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming zijn in 32 gemeenten actief. Het zijn vrijwilligers met

grote kennis van vogels en tuinen. Zij stellen een plan op voor een vogelvriendelijke tuin. Soms

kunnen kleine aanpassingen al voldoendezijn.

Iedereen kan bij Vogelbescherming terecht om een tuinontwerp te laten maken.

Leden betalen € 25,--, niet leden € 40,—.


