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Een beter beleid rondom voeding van vogels in de openbare ruimte 
 

Vogelopvang “De Wulp” (onderdeel van de Haagse Vogelbescherming) vangt jaarlijks meer dan 10.000 in 

het wild levende vogels op die veelal door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen. Alle 

opgevangen vogels komen uit ons werkgebied Den Haag en de omliggende gemeentes Rijswijk, 

Leidschendam-Voorburg, Wassenaar,  Voorschoten, Pijnacker, Nootdorp en Westland.  

Ook de dierenambulances uit regio’s Leiden, Vlaardingen en Alphen aan de Rijn behoren tot onze frequente 

aanvoerders. Naast ‘ongelukjes’ in  het verkeer, katten, honden, ziekte en mishandeling wordt een groot 

aantal vogels binnengebracht met aan voeding gerelateerde problemen.  

 

Waarom is beter beleid rondom voeding nodig ? 

 

Zowel in de zomer als in de winter worden duidelijk ondervoede vogels met een volle krop bij de 

vogelopvang binnengebracht; in de winter zijn ze daarbij vaak ook nog onderkoeld. Onderzoek geeft aan 

dat de oorzaak vaak gezocht moet worden in een bovenmatige consumptie van brood. 

 

Goed bedoeld wordt er brood aan vogels gevoerd. 

 

Wie vindt het niet leuk om de eendjes in het park of de mussen bij de speeltuin of bij de kinderboerderij te 

voeren ? Zeker met kinderen is dit een leuke en positieve beleving. Veel mensen weten echter niet dat het 

voeren vaak op een voor vogels onverstandige manier gebeurt.  

 

Wat is er mis met brood voor vogels ? Brood 

is niet goed voor vogels 

 

Brood bevat – voor vogels – veel te veel zout 

en vet. Dit verstoort de stofwisseling en kan 

leiden tot diarree en verdroging. Daarnaast 

geeft brood makkelijk een vol gevoel; de 

vogels stoppen te snel met hun natuurlijke 

drang om zelf te zoeken naar (ander) voedsel. 

Brood bevat relatief weinig waardevolle 

voedingsstoffen en heeft een lage 

energiewaarde; dit verklaart de onderkoeling 

in de winter. 

 

Door vaak en teveel te voeren worden vogels ‘lui’ en afhankelijk van de bijvoeding door mensen. Zeker bij 

jonge vogels kan dit leiden tot een onvoldoende ontwikkeling van het natuurlijke zoekgedrag. En dat gaat 

zich wreken in periodes waarin we niet meer voeren. 

 

En daar komt nog bij: 

 

Een bijkomend nadeel van voeren is dat restanten, die niet door vogels worden opgegeten, ongedierte zoals 

ratten en muizen aantrekken. Restanten voer, die in een vijver terecht komen, gaan rotten en kunnen leiden 

tot verslechtering van de waterkwaliteit. Dit verslechtert het milieu voor vissen en amfibieën en kan zelfs 

leiden tot een uitbraak van blauwalgen en /of botulisme.  

De aanbeveling blijft (ook bij het voeren van geschikt voer) om met mate te voeren en niet meer te voeren 

dan de vogels opeten. 

 

Is voeren echt nodig ? 

 

Nee, over het algemeen kunnen vogels in uw omgeving zelfstandig voldoende voedsel vinden. Daarom 

raden we aan om op beperkte schaal te voeren. In de moeilijkere perioden (met langdurige sneeuw en vorst) 
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helpt u vogels door voerplekken sneeuwvrij te maken en vochthoudende producten aan te bieden. Indien 

nodig verzorgen vrijwilligers van de HVB de wintervoedering in parken bij dergelijke zware 

omstandigheden. 

 

Moeten we het dan verbieden ?  

 

Nee, het is beter om de positieve voerervaring met goede voorlichting om te buigen naar een verstandigere 

voedering. Verbieden wordt negatief ervaren; ook zal handhaving in de publieke ruimte bijna onmogelijk 

zijn. 

We kunnen het publiek beter voorlichten door te vertellen waarom brood niet goed is, wat de bijkomende 

verschijnselen zijn en wat de goede alternatieven voor de vogels zijn. 

 

Voor watervogels zoals eenden, ganzen en zwanen, etc. zijn restanten van bladgroente zoals sla en andijvie, 

mais, erwten, havermoutvlokken, rijst en gemengde (grove) granen goede alternatieven. Ook mussen, 

vinken, lijsters en duiven pikken hieruit hun graantje wel mee. 

 

Gekookt voedsel is niet natuurlijk voor vogels. Ook dit bevat zout; dus liever niet. En alles altijd graag met 

mate; vogels kunnen zich over het algemeen uitstekend zelf redden. 

 

Hoe kunnen we een beter beleid realiseren ?  

 

Informatie blijft het beste bij mensen hangen als de informatie simpel, helder en positief is. Het helpt als de 

informatie aanwezig is op de plek van toepassing. Een informatiebord in de buurt van de voederplek of 

vijver is dus ideaal. Het helpt ook als op alle relevante plaatsen dezelfde informatie te vinden is. 

 

Gemeentes voeren hun beleid op gebied van dierenwelzijn uit ondersteund met de relevante bepalingen in 

de Algemene Politie Verordening (APV). Het publiek verwacht dat de informatie die de gemeente aan hun 

burgers geeft juist en betrouwbaar is. Uitingen van clubs en verenigingen worden vaak als minder serieus 

ervaren. 

 

Het plaatsen van informatieborden op publiek toegankelijke plaatsen is niet toegestaan voor particulieren 

en verenigingen. Daar waar deze gebieden in eigendom of beheer van de gemeente zijn, is plaatsing van 

informatieborden wel mogelijk. 

 

Wat wil de Haagse Vogelbescherming samen met u bereiken ? 

 

De Haagse Vogelbescherming wil het publiek in haar brede regio graag beter voorlichten waardoor er 

minder gevallen van onnodig dierenleed gerealiseerd kunnen worden. Wij willen dit op een eenduidige, 

positieve en constructieve wijze doen. Gemeentes zijn hierin onmisbare partners.  

 

Wij zouden graag zien dat op heel veel plekken in de publieke ruimte in onze regio (en liefst ook daar 

buiten) dezelfde borden het publiek blijvend leren hoe leuk het is om  - tot beider genoegen  - vogels in 

parken, op pleinen, bij vijvers en op kinderboerderijen op een verstandige manier te kunnen blijven voeren. 

 
Haagse Vogelbescherming (HVB) en vogelopvang “De Wulp” 

Heliotrooplaan 15 

2555 MA Den Haag 

Contact: info@haagsevogels.nl 

Voor al onze activiteiten:  www.haagsevogels.nl en www.vogelopvangdewulp.nl 


