
In dit ommetje bekijken we de buurt met vogelogen. 
Waar zouden wij als vogel met een gerust hart wonen,  
schuilen, een bad nemen, drinken, eten, een nestje 
maken of gaan slapen?
(1) We beginnen op de hoek van de Distributielaan en 
de Invasiestraat, bij het grasveldje met bomen.
Daar bovenin zie je een kraaiennest. Misschien zitten er 
spreeuwen in de berken. Maar als het te koud wordt 
trekken die door naar een plek waar het ze beter bevalt. 
Spreeuwen zijn daar heel makkelijk in.
Sta een tijdje stil. De kans is groot dat je een roodborst 
hoort: een liedje als een watervalletje. Hij zit vaak
op de dode tak (2) die hij als uitkijkpost gebruikt.
De spar (3) is een goede nestplaats voor heggenmus, 
groenling en goudhaantje. De zaden zijn geliefd bij 
mezen, sijsjes en specht. 
Loop het straatje in richting Paterswoldseweg. 
We komen langs een prunus en een magnolia, die elkaar
stevig omarmen. Daarachter een indrukwekkende 
lijsterbes (4). Sta hier stil. Na een tijdje hoor en zie je 
steeds meer vogels om je heen. Waarschijnlijk meerdere 
lijsters die hier als wintergast verblijven of op doortocht 
zijn: merel, zanglijster, kramsvogel en koperwiek. Zij zijn 
allemaal gek op de rode besjes. In het voorjaar is dit een 
geliefde boom om te nestelen voor merels en vinken.
Sla linksaf de Paterswoldseweg op. De Hongaarse 
eiken langs de Paterswoldseweg zijn hun opvallende 
blad nu kwijt. En de eikels zijn waarschijnlijk her 
en der onder de grond verstopt door vlaamse gaaien, 
die zo hun wintervooraadje aanleggen.
Neem het eerste paadje weer links. 
De laurierhaag (5) wordt door vogels gewaardeerd 
om te schuilen tegen allerlei ongerief. 
De lariks (6) verspreidt een pittige harsgeur.
We lopen rechtsaf langs de dwergmispel (cotoneaster), 
een van de vele dichte struiken in deze buurt, waar 
vogels uitstekend bij gedijen. Behalve voor 
nestgelegenheid en dekking zorgen deze struiken 
vaak voor een overvloedige maaltijd!
(7) De eerste tuin aan de rechterkant is een goed 
voorbeeld van een vogelvriendelijke tuin.
Er zijn hoge bomen, dichte struiken, schaduwplekken en 
zonnige plekken. De variatie trekt veel vogels aan. 
Bovendien staat het voederhuis op een gunstige plek: 
veilig naast een dichte haag. In deze tuin verwachten we 
ook een egel, en de bewoners konden dat bevestigen.
Steek de Rode Kruislaan over. De volgende tuin (8) aan 
de rechterkant is een echt vogelparadijs. Veel variatie, 
hoge en lage begroeiïng, water en zand, overzicht in de 
ruimte, bloeiende planten die insecten lokken, planten 
blijven staan in de winter, nestkastjes en er wordt in de 
winter bijgevoerd. De bewoners kijken dan ook hun 
ogen uit naar de vele soorten die deze tuin bezoeken. 
Loop de straat uit en bij de Bezettingslaan linksaf. 
Hier staan 4 grote iepen (olmen). Ze worden door de 
‘iepenwacht’ twee keer per jaar gecontroleerd op de 
beruchte iepenziekte. 
Op de hoek (9)  staat een schutting die helemaal is 
begroeid met klimop, en daarmee voor veel vogels 
aantrekkelijk als voedsel, en als slaap- en schuilplaats. 
De voortuin van dit huis is ook een veilige vogelplek: 
een grote boltaxus (10)  als vluchthonk en een pergola 
met blauwe regen als nestplaats voor merel, houtduif 
of turkse tortel.

Loop linksaf terug naar het noorden. 
We zien meer schuttingen en pergola’s met 
diverse begroeiïng. De berkebomen worden 
graag bezocht door winterkoning, merel, specht 
of heggenmus.
Neem het eerste pad links. (11) Daar staan 
twee grote acacia’s. Deze boom is populair bij 
de houtduif. De (inmiddels vergane) nestkasten 
waren goed opgehangen: minimaal 2 meter 
hoog en met de vliegopening op het noord-
oosten. Zo wordt het gebroed niet blootgesteld 
aan de hitte van teveel zuiderzon of  aan de 
wind en regen vanuit het westen.
Rechtsaf door de Invasiestraat terug en op de 
hoek nog even rechtsaf. De tuin waar dit om-
metje eindigt is weer een ander voorbeeld van 
een vogelparadijs. (12)  
Hier zul je bijna altijd mussen horen tsjilpen, 
want de omgeving biedt alles wat deze soort 
zoekt: 
~ overvloedig eten. De bewoners voeren de hele 
dag door, er is nooit tekort. 
~ in het voorjaar is er veel “inheems groen” 
in de buurt:ruige bermen en tuinen. Dat trekt 
insecten aan die de mussen aan hun jongen 
voeren.
~ voldoende mogelijkheden om een zandbad te 
nemen bij een van de scholen rondom. 
~ klimplanten en hagen om in weg te duiken bij 
gevaar.

Meer beschrijvingen van wandelingetjes door 
Corpus en de Hoornse wijken vindt u t.z.t. op  

w w w . v l i e g i n v l i e g u i t . n l
  
8 dec. 2011: vogelsmikkelstokken maken
21+22 jan 2012:  nationale tuinvogeltelling
28 januari:    vogelexcursie met natuurgids 
11 februari:   nestkasten repareren 
                     Vogelwerkgroep Zuidwest
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Vlieg in Vlieg uit                             is een nieuw initiatief voor 
buurtbewoners die houden van de vogels in 
de buurt. Op deze pagina vindt u meer over 
dit vogel-buurt-project. 
Om te beginnen hebben we een korte 
wandeling uitgestippeld. Als u deze pagina 
op zak steekt en de route volgt, zult u zeker 
heel wat vogels tegenkomen!

~ mogelijkheden voor mussen onder de 
pannen te nestelen. 
In tegenstelling tot de rest van de buurt 
hebben de huizen aan de Canadalaan 
een schuin pannendak: de gedroomde 
nestplaats voor mussen. Tegenwoordig 
zijner ‘vogelvides’ te koop: speciaal 
voor dit soort daken. De mussen kunnen 
dan in groepjes broeden boven de goot 
zonder het hele dak te betrekken. 

Ik hoop dat u net zo van dit vogelommetje 
geniet als wij.
Alette de Groot (projectleiding Vlieg in 
vlieg uit) 
Met dank aan: Harry Westerhuis (natuur-
gids IVN), Maricée Ten Bosch (stads-
vogeladviseur), Dineke Buist (Thuis in 
de natuur) en de bewoners van de vier 
voorbeeld-tuinen langs de route.


