
Inheemse struiken voor vogels 
Vogelvriendelijke heesters zijn een absolute must als je je tuin aantrekkelijker wilt maken 
voor gevederde dieren. Hier is een lijst met inheemse struiken en hagen voor vogels die hun 
nut hebben bewezen in de tuin. Inheemse struiken dienen vaak als voedselbron voor vogels 
1. Gewone berberis (Berberis vulgaris): De berberis trekt met zijn bloemen talrijke insecten 
aan en biedt dankzij zijn lange, sterke doornen een uitstekend toevluchtsoord voor vogels. De 
rode bessen van de haagplant zijn ook uitstekend wintervoer voor vogels. 
 
2. Zwarte vlier (Sambucus nigra): De bessen van de zwarte vlier zijn in de nazomer een 
populaire voedselbron voor meer dan 60 vogelsoorten. De vogelvriendelijke struik wordt ook 
vaak gebruikt als nestplaats en is ook een magneet voor insecten. 
 
3.Lijsterbes (Sorbus aucuparia): De lijsterbes is een vogelvriendelijke struik die dankzij zijn 
aantrekkingskracht voor talrijke insecten en dankzij zijn rode bessen een uitstekende 
voedingsbasis vormt voor 60 verschillende vogelsoorten  
 
4. Spindelboom (Euonymus europaeus): Deze houtachtige plant is erg populair bij vogels 
vanwege de roze-oranje vruchten. Het dichte struikgewas dient als broedplaats.  
 
5. Gewone jeneverbes (Juniperus communis): Deze inheemse struik voor vogels biedt 
voedsel aan 43 verschillende soorten en trekt met zijn bloemen allerlei soorten insecten aan. 
 
6. Duindoorn (Hippophaë rhamnoides): De bessen van deze vogelvriendelijke struik worden 
vaak afgewezen, maar zijn verdedigende doornen maken het een goed toevluchtsoord. 
 
7. Meidoorn (Crataegus monogyna): De meidoorn is waarschijnlijk een van de meest 
vogelvriendelijke struiken, omdat hij voedsel biedt aan 32 vogelsoorten en erg populair is als 
broedplaats vanwege zijn beschermende struikgewas. Bovendien trekken de bloemen talrijke 
insecten aan. 
 
8. Wilde rozen (Rosa spec.): Van winter tot lente zorgen wilde rozen met hun rozenbottels 
voor een goede voedselvoorziening voor vogels. Maar ook hun geweldige bloemen en 
doornen, die de planten een perfecte beschutting maken, zorgen ervoor dat wilde rozen tot de 
vogel- en insectenvriendelijke struiken behoren.Wilde rozen zijn een populaire broedplaats 
voor vogels 
 
9. Hazelnoot (Corylus avellana): De noten van de hazelnoot zijn niet alleen populair bij ons 
mensen, maar ook bij sommige vogelsoorten. Bovendien trekt de bijzonder vroegbloeiende 
struik tal van insecten aan. 
10. Kamperfoelie (Lonicera xylosteum): Met de kamperfoelie maak je een haag 
vogelvriendelijk: de felrode bessen worden met plezier gegeten en de dicht vertakte groei is 
ideaal als schuilplaats voor vogels. 
 
11. Liguster (Ligustrum vulgare): De liguster wordt sterk aanbevolen als haag voor vogels: 
zijn vertakte groei maakt het een ideale broedplaats en zijn bloemen en bessen bieden vogels 
en insecten genoeg eten. 
 



12. Blackberry (Rubus fruticosus): Vanwege zijn ingewikkelde groei en kleine 
formaatdoornen, de braam is een bijzonder vogelvriendelijke struik. Bovendien is hij 
bijzonder insectenvriendelijk en met zijn bessen een goede voedselbron voor vogels. 
 
13. Els-wegedoorn (Rhamnus frangula): De inheemse els-wegedoorn is een belangrijke 
voederplant voor zowel insecten als vogels met zijn brede scala aan bloemen en bessen. 
 
14. Framboos (Rubus idaeus): Niet alleen mensen houden van de framboos: de vogel- en 
insectenvriendelijke struik trekt met zijn bloemen nuttige insecten aan en biedt met zijn 
bessen voedsel voor vogels . Daarnaast biedt de doornige groei van de framboos een ideale 
beschutting. 
 
15. Hulst (Ilex): Met zijn gekartelde bladeren en opvallende rode vruchten is de hulst niet 
alleen een bijzonder mooie decoratie, maar ook een geweldige schuilplaats en voedselbron 
voor vogels.  
 
16. Wegedoorn (Rhamnus cathartica): Hoewel de bessen van de duindoorn giftig zijn voor 
mensen, worden ze gemakkelijk door veel vogelsoorten geconsumeerd. Tegelijkertijd zijn de 
planten goede voedselbronnen voor rupsen, bijen en hommels en bieden ze als heggen een 
goed toevluchtsoord voor vogels dankzij hun dichte groei. 
 
17. Taxus (Taxus baccata): Bijna geen enkele andere conifeer is zo veelzijdig als de taxus - 
of het nu gaat om een haag, een vrijgroeiende boom of een vormsnoei, de plant slaat altijd een 
goed figuur. De felrode bessen van de taxus zorgen niet alleen voor decoratieve accenten in 
de herfst, maar worden ook door vogels in dank aanvaard. De vogelvriendelijke haag dient als 
voedsel voor meer dan 25 inheemse vogelsoorten. Het wordt ook vaak gebruikt als nestplaats 
en toevluchtsoord. 
 
18. Haagbeuk (Carpinus betulus): Decoratief, robuust en uiterst gemakkelijk te snoeien - 
geen wonder dat de haagbeuk zo populair is in Duitse tuinen. Ook vogels houden van de 
plant, die gemakkelijk als haag of als vrijgroeiende boom kan worden opgekweekt. Ze 
gebruiken de nootjes van de groenblijvende, vogelvriendelijke haag als voedsel, maar ook is 
de haagbeuk een populaire broedplaats. 
 
19. Kornoelje (Cornus sanguinea): Met zijn weelderige bloei is de kornoelje niet alleen erg 
populair bij mensen, maar trekt het ook talloze insecten aan. Vogels waarderen de struik ook 
vanwege zijn bessen en zijn dichte groei als een nestelende en voedende boom. 
 
20. Viburnum viburnum (Viburnum opulus): Voor de mensDe bessen van de sneeuwbal 
zijn niet geschikt voor consumptie, maar vogels lusten ze des te meer. De haag is niet alleen 
vogelvriendelijk, maar trekt met zijn bloemen ook tal van insecten aan. 
 


