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Irene is na een leven van werken als fy-

siotherapeut nu een jaar of drie gepensi-

oneerd en bewoont een boerderij in IJs-

selstein, die door haar graag klussende 

man volledig verbouwd wordt.

Al op jonge leeftijd werd bij haar de be-

langstelling voor de natuur in brede zin 

gewekt door enerzijds haar vader, die met 

haar op pad ging in de Eempolders op 

zoek naar beestjes en sloten afstruinde 

om visjes en salamanders te vinden. An-

derzijds trok zij regelmatig met haar oma 

de natuur in en zij wees Irene op bloemen, 

planten en allerlei andere begroeiing. 

Vogels hadden altijd al wel de belang-

stelling van Irene, maar toen haar zoon 

Edwin een jaar of acht geleden door het 

vogelvirus werd gegrepen, bleef zij niet 

achter en is zij inmiddels een ervaren vo-

gelaarster. Ook vlinders en libellen mo-

gen zich in haar belangstelling verheu-

gen. Irene beschouwt zichzelf als een ge-

neralist, en die brede kennis van de na-

tuur is handig als je adviseert over hoe 

je een erf vogelvriendelijk kunt inrichten, 

want je komt niet ver met adviezen voor 

beplanting als je geen beeld hebt van de 

vogels die zich daar thuis voelen.

Ik heb bij Irene thuis afgesproken en zo-

dra ik het terrein van haar boerderij op-

rijd, begrijp ik waarom zij geïnteresseerd 

is in erfvogels: de boerderij en wat ande-

re bebouwing blijken op een perceel van 

één hectare te liggen, en er is een enor-

me hoeveelheid groen te zien. Dat groen 

moet natuurlijk worden onderhouden en 

het is ook voor een behoorlijk deel aange-

legd door Irene met vanaf het begin oog 

voor vogelvriendelijke delen van het erf. 

Na de kennismaking stel ik voor eerst de 

tuin in te gaan om wat foto’s te maken, en 

eerlijk gezegd val ik van de ene verbazing 

in de andere: er is reuze veel te zien, maar 

ik bedenk me vooral hoeveel werk een erf 

als dit met zich mee moet brengen. Tege-

lijkertijd werkt Irene’s vanzelfsprekende 

enthousiasme erg aanstekelijk.

Irene vertelt: 
“Toen ik stopte met werken ben ik tuin-

vogeladviseur geworden bij de vogelbe-

scherming. Dat leek me leuk. Zo kon ik 

mijn kennis van planten en vogels zinvol 

gebruiken en het zette mij er tegelijkertijd 

toe aan wat meer gestructureerd naar de 

combinatie beplanting/vogels te kijken. 

Tuinvogeladviseur bij de Vogelbescher-

ming ben ik nog steeds. Je kunt via de 

website van de Vogelbescherming een 

aanvraag doen en dan komt er iemand 

langs die adviseert. Soms is dat alleen 

advies omtrent nestkastjes die, als je 

het echt goed inkleedt, in een echt vo-

gelvriendelijke tuin vaak niet eens nodig 

zijn, maar soms wordt er een heel breed 

advies gevraagd. De Vogelbescherming 

werkt met een vragenlijst die een beeld 

van de tuin geeft: is er gras, zijn er bloei-

ende bloemen, is er water, is de afschei-

ding hek, haag of begroeide schutting, 

is er voedsel te vinden et cetera. Ik geef 

graag gericht en praktisch advies, maar 

als de vraag in de richting van een com-

pleet tuinontwerp gaat, ben ik terughou-

dend; ik ben immers geen tuinarchitect.

Ons vorige huis had weliswaar een be-

hoorlijke tuin, maar toen we naar deze 

plek verhuisden hadden we al snel door 

Werk van vrijwilligers
In deze rubriek stellen wij u voor aan leden en sympa-
thisanten van de Vogelwacht Utrecht die vrijwilligers-
werk verrichten op het gebied van natuur in brede zin.
In deze aflevering Irene Schuller, vrijwilligster bij de Erf-
vogelwerkgroep Lopikerwaard en tuinvogeladviseur bij 
de Vogelbescherming.
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dat alles hier op een veel grotere schaal 

speelt. Zodoende zocht ik informatie 

over erfbeheer en kwam ik bij de natuur- 

en vogelwerkgroep Krimpenerwaard 

(NVWK) terecht. Jaap Graveland van de-

ze werkgroep adviseerde mij contact op 

te nemen met de Tuinclub Lopikerwaard, 

die al bezig was met het nadenken over 

een erfvogelproject, en dat klikte. We be-

sloten al snel een introductieavond voor 

ons project te organiseren. 

Dat vraagt om het genereren van publi-

citeit en dat lukte prima: het Algemeen 

Dagblad en RTV Utrecht besteedden aan - 

dacht aan onze informatieavond en dat 

resulteerde in een goed bezocht evene-

ment met onder andere een door Jaap 

Graveland verzorgde lezing. Eén en an-

der resulteerde in 52 bezoekers en 27 

aanvragen voor een erfscan.” 

De praktijk van een erfscan:
“We beginnen met een kennismakings-

gesprek. Een erfscan doen we altijd met 

z’n tweeën en we bekijken dan wat er te 

verbeteren valt om het voor vogels aan-

trekkelijker te maken op dat erf te komen. 

Het is van belang ervoor te zorgen dat 

je in beeld krijgt om wat voor een erf het 

gaat: wie zijn de bewoners, boer of bur-

ger, en welke activiteiten vinden er op en 

rondom het erf plaats? Hoort er een wei-

land bij het erf en hoe wordt dat beheerd? 

Zijn er struiken, fruitbomen, knotwilgen, 

natuurlijke oevers, een composthoop en-

zovoort. Verder kijken we ook naar de lig-

ging van het erf: waar komt de zon op en 

hoe zit het met de wind? Het is belang-

rijk dat zonminnende planten in de zon 

staan en schaduwplanten in de schaduw. 

Zo heb je het meeste plezier en de min-

ste zorg aan je erfbeplanting. We betrek-

ken de bewoners er zoveel mogelijk bij, 

onder andere door ze een schets van hun 

erf te laten maken. 

We nemen ook informatiemateriaal mee 

over bijvoorbeeld steenuilen en kerkui-

len, tuinvogels en dit jaar (het jaar van de 

huiszwaluw) zeker ook over huiszwalu-

wen. We vragen welke vogels zoal op het 

erf zijn te zien. Als er bijvoorbeeld een 

grauwe vliegenvanger is te zien loont het 

de moeite om er een nestkast voor op te 

hangen; hopelijk komt hij dan jaarlijks te-

rug. Als er boerenzwaluwen zijn geven 

we advies voor het behoud van die soort 

op het erf. Maar we geven ook tips hoe 

mensen de poep kunnen opvangen als 

ze er last van hebben. We krijgen door 

deze vraag meteen een beeld van de vo-

gelkennis die de erfeigenaren hebben.

Verder letten we erop dat we niet stu-

rend of overenthousiast zijn, want dat le-

vert vaak alleen maar op dat de hakken 

in het zand gaan. Mensen moeten vooral 

niet gaan denken dat er van alles móet. 

We proberen aan te sturen op het stap 

voor stap ontwikkelen van het erf: teveel 

tegelijk werkt alleen maar remmend. We 

geven na ongeveer een maand altijd een 

schriftelijk en vrijblijvend ontwerpadvies. 

Terugkomen bij de aanvragers van het 

advies gebeurt alleen op hun verzoek.”

Wat is er nodig voor dit werk?
Irene benadrukt enkele malen dat kennis 

van planten en het biotoop belangrijker 

zijn dan kennis van vogels, maar wellicht 

nog belangrijker is dat je communicatief 

ingesteld bent en dat je mensen raakt 

met je verhaal. Ook ruimtelijk inzicht is 

onontbeerlijk en uiteraard moet je een 

goed beeld hebben van de ontwikkeling 

van de beplanting die je voorstelt. 

Tenslotte is het van belang dat je kunt ad-

viseren over het beheer van de beplan-

ting, waarbij je bijvoorbeeld kunt denken 

aan het snoeien van fruitbomen en knot-

wilgen.
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Bij biologisch beheer is de moestuin heel waardevol voor vogels want er is altijd wel wat te halen. De mezen eten de 
rupsen uit de kool en de tortels pikken een maiskorreltje mee. Achteraan het vogelbosje met vlier, Gelderse roos, kor-
noelje, meidoorn, vlinderstruik en lijsterbes; een plek waar vogels altijd te eten hebben en zich veilig kunnen verstoppen.


