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HOOR JE DEZE VOGELTJES
AL FLUITEN?

Staartmees

Roodborstje

✓ Rode borst, bruine rug
✓ Grondeter
✓ Gewicht: 16g

Huisvesting: open nestkast

✓ Pluizig, witgrijs bolletje
met lange staart
✓ Gewicht: 8g

Deze 12 vogels komen veel voor in onze tuinen.
Scan hun QR-code en kom alles over ze te
weten! Of beter nog: haal ze in je eigen tuin
met de juiste voeding. Dan hoor je ze
binnenkort écht fluiten!

Huisvesting: Struik- of haagbroeder

Pimpelmees

Koolmees

✓ Blauw helmpje
✓ Zwarte oogstreep
✓ Gewicht: 10g

Boomklever

✓ Gele romp, witte wang
✓ Gitzwarte pet
✓ Gewicht: 16g

Huisvesting: nestkast met
opening van 28 mm

✓ Geen hals, dikke kop
✓ Lange puntige snavel
✓ Zwarte streep op het oog
✓ Enige die zowel omhoog als omlaag beweegt
langs een boomstam in rechte lijn
✓ Gewicht: 20g

Huisvesting: nestkastje met opening
langs zijkant of in spechtengat

Huisvesting: nestkastje met
opening van 32 mm

Vink

✓ ♂ Roestrode borst, witte vleugelstrepen,
voorhoofd zwart
✓ ♀ Fletser gekleurd, lijkt op vrouwtje huismus
✓ Gewicht: 21g

Huisvesting: struik- of haagbroeder

Groenling

✓ Geelgroen, korte en dikke snavel
✓ Gewicht: 25g

Huisvesting: struik- of haagbroeder

Heggenmus

Huismus

Grote Bonte Specht

✓ Korte, dikke, zwarte snavel
✓ Grijsbruin
✓ ♀ Bleke wenkbrauwstreep
✓ ♂ Zwarte bef
✓ Gewicht: 30-40g

✓ Zwart-wit verenkleed
✓ Witte wang
✓ Rode broek
✓ Gewicht: 75g

Huisvesting: hakt zelf een nesthol in de boom

Huisvesting: nestkast met
opening van 35 mm

Spreeuw

✓ Zwarte, gespikkelde borst
✓ Paarsgroene glans
✓ Grondvogel
✓ Gewicht: 50-100g

Merel

✓ ♀ Gitzwart verenkleed, oranje snavel
✓ ♂ Bruinwitte keel, bruingestreepte borst
✓ Grondvogel
✓ Gewicht: 100g

Huisvesting: boomholtes op hogere hoogte
tot 7m of nestkast met opening van 45 mm

Nestkastjes
✓ Richt de nestkast naar het oosten
✓ De hoogte waarop je de nestkast
hangt is minstens 2 meter
✓ De grootte van de invliegopening

Huisvesting: open nestkast of struik- of haagbroeder

HORTA GESTREEPTE
ZONNEBLOEMPITTEN
Olierijke pitten voor natuurvogels
• Bevat veel energie
(vetten en eiwit)
• Natuurlijk strooivoer
• Ideaal voor voedersilo
• Zeer smakelijk voor tuinvogels

HORTA STROOIVOER

HORTA PINDA’S

HORTA MEZENBOLLEN

Gevarieerde mengeling met meer
dan 10 soorten zaden en granen,
zonnebloempitten en pinda’s voor
extra energie
• Trekt grote variatie aan
tuinvogels aan
• Ideaal voor een voedersilo
of -tafel

Gepelde pinda’s, geschikt voor
zowel kleine als grotere tuinvogels
• Zeer energierijk
• Hoog vetpercentage
• Kan het hele jaar door worden
gevoederd
• Ideaal voor een voederhuis
of -tafel

• Topkwaliteit
• Met hoogwaardig vet
• Versneden granen en olierijke
vogelzaden
• Keuze uit pak (6 stuks)
of emmer (35 stuks)

HORTA PREMIUM
MEZENBOLLEN
• Kwaliteitsvolle mezenbollen
zonder netje, voor voedersilo’sof tafels
• Met gedroogde insecten,
schaal- en weekdieren

HORTA PREMIUM
STROOIVOER
• Strooivoer met hoog
energiegehalte
• Met gedroogde meelwormen
en energiekorrels

HORTA PREMIUM
STROOIVOER NO MESS
Strooivoer voor het hele jaar door.
• Gepelde zonnebloempitten voor
extra energie, gepelde haver
voor extra aminozuren, gepelde
arachieden voor essentiële vetten
• Minder afval in de tuin
of op het terras
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Huisvesting: struik- of haagbroeder

PINDAKAAS
• Zeer calorierijk en voedzaam
• Speciaal voor tuinvogels:
geen zout
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✓ Bruingestreepte borst,
grijze kop, dunne snavel
✓ Grondeter
✓ Gewicht: 24g

