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Vogels en andere dieren in en rond de tuin zijn een extra beleving van “één
zijn met de natuur”. Daarnaast helpen veel dieren om een teveel aan
("schadelijke") insecten rond en op de planten op te eten. Dit hoofdstuk
biedt lokkers of communicatiemiddelen in de vorm van vogelroepertjes (die
overigens ook elders in de natuur kunnen worden gebruikt) of
vogel(winter)voer maar ook overblijf- en woonhokken. Deze laatste zijn
gemaakt van allerlei materialen (meestal hout) behalve van aardewerk, zie
daarvoor in het hoofdstuk “Natuurpotten”.

122 artikelen



Vogelroepertje Roodborstje E.v.a

Erithacus rubecula 
(Engels: Robin)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860005.1 1 stuks  € 9,95 

Vogelroepertje Bamboe
Schuiffluitje

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Vogelroepertje Bamboe 2-
Toonfluitje

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Vogelroepertje Veldleeuwerik

Alauda arvensis 
(Engels: Sylark)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860010.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Houtsnip

Scolopax rusticola 
(Engels: Woodcock)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860020.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Watersnip

Gallinago gallinago 
(Engels: Snipe)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860030.1 1 stuks   € 29,95 

Vogelroepertje Witte & Gele
Kwikstaart

Motacilla flava of alba 
(Engels: Yellow and White Wagtail)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860040.1 1 stuks   € 17,95 

Vogelroepertje Cirlgors

Emberiza cirlus 
(Engels: Cirl Bunting, Yellow
Hammer)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860050.1 1 stuks   € 17,95 

Vogelroepertje Europese Kwartel

Coturnix coturnix 
(Engels: Quail)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860060.1 1 stuks   € 32,95 

Vogelroepertje Wilde Eend

Anas platyrhynchos 
(Engels: Duck)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860070.1 1 stuks   € 15,00 

Vogelroepertje Putter Of
Distelvink

Carduelis carduelis 
(Engels: Gold finch)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860080.1 1 stuks   € 18,95 

Vogelroepertje Tureluur

Tringa totanus 
(Engels: Redshank)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860090.1 1 stuks   € 26,95 

Vogelroepertje Steenuil

Athene noctua 
(Engels: Little Owl)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860100.1 1 stuks   € 16,95 

De Audubon birdcall werd 57 jaar geleden in
de USA ontworpen door Roger Eddy,
Newington, Connecticut. Hij maakte gebruik
van een houtje met daarin een losse metalen
spil. Tussen hout en metaal werd wat harspoeder gestrooid. Dit laatste
zorgt ervoor dat hout en metaal stroef zijn ten opzichte van elkaar.
Hierdoor kan het vogelfluitje verschillende vogelgeluiden nabootsen.  
Draait men het houtje licht om de metalen spil, dan komt er geluid
tevoorschijn dat veel op vogelgeluid lijkt. Doordat de vogels nieuwsgierig
worden naar deze "nieuwe" bird kan men hen in een natuurlijke omgeving
zelfs naderbij lokken. Je moet je dan wel als vogel gedragen, opzichtig
staande middenin een weide zullen de dieren niet meteen aan je voeten
komen zitten bij het horen van de pieper. Niet alleen bij onze gevederde
vrienden werkt dit vogellokkertje, ook katten, honden en zelfs je collega's
zullen tijdens een vergadering verbazend grappig op het vogelpiepertje
reageren... Op deze manier kan je dus met velen op nieuwe wijze
communiceren.  
In de verpakking is een capsule met harspoeder (rosin) verpakt. Deze kan
gebruikt worden als de stroefheid tussen hout en metaal te wensen
overlaat. De birdsounds worden daardoor hernieuwd.

Een bamboe fluitje met toonsleetje, waardoor
u traploos kunt variëren. Ook door korte
ademstootje of “rrrr”-klanken kunt u vele
vogels imiteren. Heel leuk voor kinderen!

Een bamboe fluitje met een dubbele toon,
waardoor je veel kan variëren. Harder en
zachter blazen, voluit en iets geknepen blazen,
korte stootjes en lange halen, snelle en
langzame staccato, gewoon lucht blazen of
met bijvoorbeeld een “r”-klank, etc. Heel leuk
voor je eigen creativiteit en uiteraard voor kinderen.

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout met
metalen binnenwerk.
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout met
metalen balletje
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Leer en metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Palmhout en metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout met
metalen binnenwerk.
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes uit natuurlijke materialen:
hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om
een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te
verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van
grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie
bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk
filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken,
dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de
soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie
met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief
gedrag of alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Leer en metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout met
koper
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes uit natuurlijke materialen:
hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om
een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te
verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van
grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie
bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk
filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken,
dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de
soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie
met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief
gedrag of alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Hout, metaal en rubber
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.
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https://www.vreekenszaden.nl/860005-vogelroepertje-roodborstje
https://www.vreekenszaden.nl/860005-vogelroepertje-roodborstje
https://www.vreekenszaden.nl/860006-vogelroepertje-bamboe-schuiffluitje
https://www.vreekenszaden.nl/860006-vogelroepertje-bamboe-schuiffluitje
https://www.vreekenszaden.nl/860007-vogelroepertje-bamboe-toonfluitje
https://www.vreekenszaden.nl/860007-vogelroepertje-bamboe-toonfluitje
https://www.vreekenszaden.nl/860010-vogelroepertje-veldleeuwerik
https://www.vreekenszaden.nl/860010-vogelroepertje-veldleeuwerik
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860020-vogelroepertje-houtsnip
https://www.vreekenszaden.nl/860020-vogelroepertje-houtsnip
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860030-vogelroepertje-watersnip
https://www.vreekenszaden.nl/860030-vogelroepertje-watersnip
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860040-vogelroepertje-witte-gele-kwikstaart
https://www.vreekenszaden.nl/860040-vogelroepertje-witte-gele-kwikstaart
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860050-vogelroepertje-cirlgors
https://www.vreekenszaden.nl/860050-vogelroepertje-cirlgors
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860060-vogelroepertje-europese-kwartel
https://www.vreekenszaden.nl/860060-vogelroepertje-europese-kwartel
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860070-vogelroepertje-wilde-eend
https://www.vreekenszaden.nl/860070-vogelroepertje-wilde-eend
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860080-vogelroepertje-putter-distelvink
https://www.vreekenszaden.nl/860080-vogelroepertje-putter-distelvink
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860090-vogelroepertje-tureluur
https://www.vreekenszaden.nl/860090-vogelroepertje-tureluur
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860100-vogelroepertje-steenuil
https://www.vreekenszaden.nl/860100-vogelroepertje-steenuil
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Vogelroepertje Bosuil

Strix aluco 
(Engels: Tawny Owl)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860110.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Zwarte Kraai

Corvus corone corone 
(Engels: Carrion Crow)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860120.1 1 stuks   € 22,95 

Vogelroepertje Koekoek

Cuculus canorus 
(Engels: Cuckoo)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860130.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Wulp

Numenius arquata 
(Engels: Curlew)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860140.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Spreeuw

Sturnus vulgaris 
(Engels: Starling)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860150.1 1 stuks   € 29,95 

Vogelroepertje Fazant

Phasianus colchicus 
(Engels: Pheasant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860160.1 1 stuks   € 24,95 

Vogelroepertje Tuinfluiter En Gele
Tjiftjaf

Sylvia borin 
(Engels: Garden Warbler and Yellow
Warbler)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860170.1 1 stuks   € 18,95 

Vogelroepertje Vlaamse Gaai

Garrulus glandarius 
(Engels: Jay)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860180.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Hazelhoen

Bonasa bonasa 
(Engels: Hazel Hen)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860190.1 1 stuks   € 17,95 

Vogelroepertje Zanglijster

Turdus philomelos 
(Engels: Song Thrush
(manipulated))

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860200.1 1 stuks   € 24,95 

Vogelroepertje Zanglijster

Turdus philomelos 
(Engels: Song Thrush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860210.1 1 stuks   € 24,95 

Vogelroepertje Boerenzwaluw

Hirundo rustica 
(Engels: Swallow)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860220.1 1 stuks   € 17,95 

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Palmhout met koper en
rubber ring
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Metaal en palmhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Rubber met koper
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout en
metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk echte instrumentjes:
ambachtelijke juweeltjes uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Metaal en hout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Metaal, hout en rubber
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst palmhout en
metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst Beukenhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.
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https://www.vreekenszaden.nl/860220-vogelroepertje-boerenzwaluw
https://www.vreekenszaden.nl/860220-vogelroepertje-boerenzwaluw
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Vogelroepertje Hop

Upupa epops 
(Engels: Hoopoe)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860230.1 1 stuks   € 18,95 

Vogelroepertje Kneu

Carduelis cannabina 
(Engels: Linnet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860240.1 1 stuks   € 18,95 

Vogelroepertje Gierzwaluw

Apus apus 
(Engels: Swift)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860250.1 1 stuks   € 18,95 

Vogelroepertje Merel

Turdus merula 
(Engels: Blackbird (manipulated))

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860260.1 1 stuks   € 22,95 

Vogelroepertje Merel

Turdus merula 
(Engels: Blackbird)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860270.1 1 stuks   € 20,95 

Vogelroepertje Pimpelmees

Parus caeruleus 
(Engels: Blue Tit)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860280.1 1 stuks   € 22,95 

Vogelroepertje Koolmees

Parus major 
(Engels: Great Tit)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860290.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Huismus

Passer domesticus 
(Engels: House Sparrow)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860300.1 1 stuks   € 29,95 

Vogelroepertje Kokmeeuw

Larus ridibundus 
(Engels: Black-Headed Gull)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860310.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Patrijs

Perdix perdix 
(Engels: Partridge)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860320.1 1 stuks   € 24,95 

Vogelroepertje Rode Patrijs

Alectoris rufa 
(Engels: Red-legged Partridge)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860330.1 1 stuks   € 28,95 

Vogelroepertje Groene Specht

Picus viridis 
(Engels: Green Woodpecker)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860340.1 1 stuks   € 26,95 

Gebruikt materiaal: Gepolijst Esdoornhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: palmhout en metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: rubber en metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: beukenhout en metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: metaal en mondstuk van
palmhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: metaal en mondstuk van
palmhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Leer en metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Esdoornhout en Messing
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Hout, metaal en rubber
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Palmhout, Beukenhout en
Rubber
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.
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Vogelroepertje Postduif

Columba livia 
(Engels: Rock Dove)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860350.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Vink

Fringilla coelebs 
(Engels: Chaffinch)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860360.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Goudplevier

Pluvialis apricaria 
(Engels: Golden Plover)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860380.1 1 stuks   € 26,95 

Vogelroepertje Waterhoen

Gallinula chloropus 
(Engels: Moorhen)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860390.1 1 stuks   € 18,95 

Vogelroepertje Waterhoen

Gallinula chloropus 
(Engels: Moorhen (manipulated))

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860400.1 1 stuks   € 23,95 

Vogelroepertje Nachtegaal

Luscinia megarhynchos 
(Engels: Nightingale)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860410.1 1 stuks   € 14,95 

Vogelroepertje Europese Kanarie

Serinus serinus 
(Engels: Serin)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860420.1 1 stuks   € 17,95 

Vogelroepertje Boomklever

Sitta europaea 
(Engels: Nuthatch)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860430.1 1 stuks   € 20,95 

Vogelroepertje Zomertortel

Streptopelia turtur 
(Engels: Turtle Dove)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860450.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Kievit

Vanellus vanellus 
(Engels: Lapwing)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860460.1 1 stuks   € 17,95 

Vogelroepertje Roodborstlijster

Turdus migratorius 
(Engels: American Robin)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860470.1 1 stuks   € 24,95 

Vogelroepertje
Zwartsnavelkoekoek

Coccyzus erythrophthalmus 
(Engels: Black-billed Cuckoo)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860480.1 1 stuks   € 23,95 

Gebruikt materiaal: Beukenhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Beukenhout en metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst Palmhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Metaal, Hout en Rubber
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Metaal en Hout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gevernist Palmhout met
Messing
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gevernist Palmhout met
Messing
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: gevernist Beukenhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst Palmhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Gepolijst Gepolijst
Palmhout en Metaal
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Gebruikt materiaal: Diverse soorten hout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Overigen - Dierenliefde 4/9

https://www.vreekenszaden.nl/860350-vogelroepertje-postduif
https://www.vreekenszaden.nl/860350-vogelroepertje-postduif
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860360-vogelroepertje-vink
https://www.vreekenszaden.nl/860360-vogelroepertje-vink
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860380-vogelroepertje-goudplevier
https://www.vreekenszaden.nl/860380-vogelroepertje-goudplevier
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860390-vogelroepertje-waterhoen
https://www.vreekenszaden.nl/860390-vogelroepertje-waterhoen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860400-vogelroepertje-waterhoen
https://www.vreekenszaden.nl/860400-vogelroepertje-waterhoen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860410-vogelroepertje-nachtegaal
https://www.vreekenszaden.nl/860410-vogelroepertje-nachtegaal
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860420-vogelroepertje-europese-kanarie
https://www.vreekenszaden.nl/860420-vogelroepertje-europese-kanarie
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860430-vogelroepertje-boomklever
https://www.vreekenszaden.nl/860430-vogelroepertje-boomklever
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860450-vogelroepertje-zomertortel
https://www.vreekenszaden.nl/860450-vogelroepertje-zomertortel
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860460-vogelroepertje-kievit
https://www.vreekenszaden.nl/860460-vogelroepertje-kievit
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860470-vogelroepertje-roodborstlijster
https://www.vreekenszaden.nl/860470-vogelroepertje-roodborstlijster
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860480-vogelroepertje-zwartsnavelkoekoek
https://www.vreekenszaden.nl/860480-vogelroepertje-zwartsnavelkoekoek
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Vogelroepertje Treurduif

Zenaida macroura 
(Engels: Mourning Dove)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860490.1 1 stuks   € 19,95 

Vogelroepertje Eend & Tjiftjaf

(Engels: Duo "Castle Park")

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860500.1 1 set   € 29,95 

Vogelroepertje Merel & Postduif

(Engels: Duo "Town Garden")

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860510.1 1 set   € 35,00 

Vogelroepertje Putter & Koolmees
& Boomklever

(Engels: Trio "Country Garden")

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860520.1 1 set   € 49,95 

Vogelroepertje Merel & Bosuil &
Pimpelmees & Postduif

(Engels: 4 Nests Primo)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860530.1 1 set   € 65,00 

Vogelroepertje Merel & Eend &
Nagtegaal & Koekoek

(Engels: 4 Nests Simple)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860540.1 1 set   € 59,95 

Vogelroepertje Nagtegaal &
Huismus & Merel & Waterhoen

(Engels: 4 Nests Manipulated)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860550.1 1 set   € 75,00 

Vogelroepertje Set Van 6 Soorten

(Engels: 6 Nests)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860560.1 1 set   € 95,00 

Vogelroepertje Set Van 6 Soorten

(Engels: 6 Nests Didactic)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860570.1 1 set   € 95,00 

Vogelroepertje Set Van 6 Soorten

(Engels: 6 Nests Manipulated)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860580.1 1 set   € 125,00 

Vogelroepertje Set Van 12
Soorten

(Engels: 12 Nests)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860600.1 1 set   € 190,00 

Vogelroepertje Set Van 25
Soorten

(Engels: 25 Nests)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860610.1 1 set   € 450,00 

Gebruikt materiaal: Gevernist Beukenhout
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Set van 2: 860170 en 860070
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen
gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het werkelijke
vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de bespeler
uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke roep van
de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel
mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult
bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort zullen
reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de
communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk
je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met communiceren, er is
sprake van nestverdediging.

Set van 2: 860270 en860350
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen
gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het werkelijke
vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de bespeler
uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke roep van
de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel
mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult
bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort zullen
reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de
communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk
je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met communiceren, er is
sprake van nestverdediging.

Set van 3: 860080, 860290 en 860430
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Set van 4: 860270, 860110, 860280 en
860350
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Set van 4: 860270, 860070, 860410 en
860130
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Set van 4 beweeginstrumentjes (geen
fluitoefening nodig): 860410, 860300, 860260
en 860400
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes uit natuurlijke materialen:
hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om
een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te
verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van
grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie
bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk
filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken,
dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de
soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie
met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief
gedrag of alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Set bestaat uit 860070, 860130, 860100,
860450, 860410 en 860390
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Set bestaat uit: 860010, 860070, 860100,
860130, 860460 en 860450
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Set bestaat uit beweeginstrumentjes (geen
fluitoefening nodig): 860270, 860200, 860400,
860300,860090 en 860150
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes
uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de
ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het
werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de
bespeler uiteraard van grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke
roep van de vogel (zie bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen
zoveel mogelijk filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen!
U zult bemerken, dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort
zullen reageren, de soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet
van de communicatie met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet.
Bemerk je bijv agressief gedrag of alarmroepen, stop dan met
communiceren, er is sprake van nestverdediging.

Set bestaat uit: 860010, 860040, 860130,
860170, 860070, 860390, 860270, 860200,
860450, 860430, 860100 en 860110.
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk
echte instrumentjes: ambachtelijke juweeltjes uit natuurlijke materialen:
hout, metaal en leer. Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om
een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te
verkrijgen. Naast het materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van
grote invloed. Luister goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie
bijvoorbeeld “vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk
filmpjes toevoegen als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken,
dat ook andere vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de
soortnaam moet u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie
met onze gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief
gedrag of alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

MOMENTEEL NIET LEVERBAAR, WEL TE
BESTELLEN. De set kan kleine wijzigingen
ondergaan maar bestaat meestal uit: 
860070, 860140, 860100, 860020, 860370,
860450, 860090, 860030, 860130, 860160, 860180, 860210, 860460,
860010, 860270, 860250, 860040, 860190, 860060, 860300, 860280,
860410, 860390, 860320 en 860380
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk echte instrumentjes:
ambachtelijke juweeltjes uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.
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https://www.vreekenszaden.nl/860490-vogelroepertje-treurduif
https://www.vreekenszaden.nl/860490-vogelroepertje-treurduif
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860500-vogelroepertje-eend-tjiftjaf
https://www.vreekenszaden.nl/860500-vogelroepertje-eend-tjiftjaf
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860510-vogelroepertje-merel-postduif
https://www.vreekenszaden.nl/860510-vogelroepertje-merel-postduif
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860520-vogelroepertje-putter-koolmees-boomklever
https://www.vreekenszaden.nl/860520-vogelroepertje-putter-koolmees-boomklever
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860530-vogelroepertje-merel-bosuil-pimpelmees-postduif
https://www.vreekenszaden.nl/860530-vogelroepertje-merel-bosuil-pimpelmees-postduif
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860540-vogelroepertje-merel-eend-nagtegaal-koekoek
https://www.vreekenszaden.nl/860540-vogelroepertje-merel-eend-nagtegaal-koekoek
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860550-vogelroepertje-nagtegaal-huismus-merel-waterhoen
https://www.vreekenszaden.nl/860550-vogelroepertje-nagtegaal-huismus-merel-waterhoen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860560-vogelroepertje-set-van-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/860560-vogelroepertje-set-van-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860570-vogelroepertje-set-van-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/860570-vogelroepertje-set-van-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860580-vogelroepertje-set-van-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/860580-vogelroepertje-set-van-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860600-vogelroepertje-set-van-12-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/860600-vogelroepertje-set-van-12-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/860610-vogelroepertje-set-van-25-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/860610-vogelroepertje-set-van-25-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860170
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860070
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860270
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860350
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860080
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860290
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860430
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860270
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860280
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860350
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860270
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860070
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860410
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860130
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860410
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860300
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860260
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860400
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860070
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860130
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860100
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860450
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860410
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860390
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860010
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860070
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860100
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860130
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860460
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860450
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860270
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860200
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860400
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860300
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860090
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860150
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860010
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860040
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860130
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860170
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860070
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860390
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860270
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860200
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860450
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860430
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860100
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860070
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860140
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860100
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860020
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860370
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860450
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860090
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860030
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860130
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860160
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860180
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860210
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860460
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860010
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860270
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860250
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860040
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860190
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860060
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860300
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860280
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860410
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860390
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860320
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860380


Vogelroepertje Luxe Set Van 25
Soorten

(Engels: 25 Nests The Vitrine)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
860620.1 1 set   € 595,00 

Buitenvogelvoer Pindanetjes

Leveringsmaanden: vanaf november

861100.1 2 netjes   € 2,50 

Buitenvogelvoer 6 Vetbollen

Leveringsmaanden: vanaf november

861110.1 540 g   € 1,95 

Buitenvogelvoer Winterpakket 5-
Delig

Leveringsmaanden: vanaf november

861120.1 540 g   € 2,95 

Buitenvogelvoer Winterpakket 10-
Delig

Leveringsmaanden: vanaf november
861122.1 1180 g   € 7,95 

Buitenvogelvoer Pindaslinger

Leveringsmaanden: vanaf november

861130.1 350 g   € 2,95 

Buitenvogelvoer
Zonnebloemzaden

Leveringsmaanden: vanaf november

861140.1 1 kg   € 3,95 

Buitenvogelvoer Winterstrooivoer
'Extra'

Leveringsmaanden: vanaf november
861157.1 500 g   € 3,95 

Buitenvogelvoer Winterstrooivoer

Leveringsmaanden: vanaf november

861160.1 1,5 kg   € 3,95 

Buitenvogelvoer Pindakaas Voor
Tuinvogels

Leveringsmaanden: het gehele jaar
861180.1 1 pot 340 gram   € 2,50 

Buitenvogelvoer
Vruchtenpindakaas

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Buitenvogelvoer Vogelpindakaas
Met Zonnebloempitten

Leveringsmaanden: het gehele jaar
861182.1 1 pot   € 2,50 

Voederhoudertje Pindasilo

Leveringsmaanden: vanaf november

861200.1 1 stuks   € 7,95 

Voederhoudertje Zadensilo

Leveringsmaanden: vanaf november

861210.1 1 stuks   € 7,95 

Voederhoudertje Vetbolsilo

Leveringsmaanden: vanaf november
861240.1 1 stuks   € 4,95 

Voederhoudertje Vetbolring

Leveringsmaanden: vanaf november

861250.1 1 stuks   € 6,95 

Voederhoudertje
Vogelvoederhaak Met Afdakje

Leveringsmaanden: het gehele jaar

861270.1 1 stuks   € 3,50 

Voederhoudertje Pindakaas
Huisje

Leveringsmaanden: het gehele jaar

861275.1 1 stuks   € 4,95 

Voederhoudertje Vogelvoederveer

Leveringsmaanden: het gehele jaar

861280.1 1 stuks   € 3,50 

Voederhouder Pindakaas + Oud
Brood

Leveringsmaanden: vanaf november
861285.1 1 stuks   € 9,95 

Vogeltaartje Hazelnoot

Leveringsmaanden: december t/m maart

Vogeltaartje Taartpunt

Leveringsmaanden: december t/m maart

MOMENTEEL NIET LEVERBAAR, WEL TE
BESTELLEN. Prachtig luxe set, die een
bijzonder relatiegeschenk is! Het deksel is als
een vitrine glanzend transparant. De set kan
kleine wijzigingen ondergaan maar bestaat meestal uit: 
860070, 860140, 860100, 860020, 860370, 860450, 860090, 860030,
860130, 860160, 860180, 860210, 860460, 860010, 860270, 860250,
860040, 860190, 860060, 860300, 860280, 860410, 860390, 860320 en
860380
Ons sortiment vogelroepers zijn stuk voor stuk echte instrumentjes:
ambachtelijke juweeltjes uit natuurlijke materialen: hout, metaal en leer.
Nog steeds wordt aan de ontwerpen gesleuteld om een zo nauwkeurig
mogelijke imitatie van het werkelijke vogelgeluid te verkrijgen. Naast het
materiaal en ontwerp is de bespeler uiteraard van grote invloed. Luister
goed naar de oorspronkelijke roep van de vogel (zie bijvoorbeeld
“vogelgeluiden” op Google). We zullen zoveel mogelijk filmpjes toevoegen
als voorbeeld om te kunnen oefenen! U zult bemerken, dat ook andere
vogels dan het exact genoemde soort zullen reageren, de soortnaam moet
u dus ruim zien... Tenslotte: geniet van de communicatie met onze
gevederde vrienden, maar stoor ze niet. Bemerk je bijv agressief gedrag of
alarmroepen, stop dan met communiceren, er is sprake van
nestverdediging.

Set van 2 netjes met gepelde (ongebrande)
pinda's. 180 g per netje.

Set van 6 vetbollen (ookwel mezenbollen
genoemd) à 90 gram apart verpakt in nylon
netje. Afmeting 5,5 cm Ø.

Verpakking van 4 vetbollen (ook wel
mezenbollen genoemd) en één nylon netje
gepelde (ongebrande) pinda's.

Verpakking van 5 vetbollen (ook wel
mezenbollen genoemd), 2 nylon netjes met
gepelde (ongebrande) pinda's, 2 netjes
zonnebloemzaad en 1 zonnebloempit-vetring.

Nylon netje (à 350 gram) gevuld met
ongepelde pinda's. Afmeting ± 50 cm.

Zak (à 1 kg) zonnebloemzaden.

In samenwerking met de Britse
Vogelbescherming (RSPB = Royal Society for
the Protection of Birds) is dit zeer voedzame
mengsel samengesteld. Het mengsel bestaat
uit 20% Kanariegras, 15% Lijnzaad, 15%
Zonnebloemen, 10% Tarwe, 5% Bladkool, 5%
Quinoa en 30% Gierst.

Gemengde zaden met uitgebalanceerd
mengsel voor goede wintervoeding: tarwe,
maïs, rode dari, geel millet, boekweit, spinazie,
zonnebloempitten en raapolie.

Het gezonde alternatief voor “mensen
pindakaas”! Wij voegen namelijk geen zout toe
aan deze speciale pindakaas voor tuinvogels.
Het pindakaaspotje gevuld met pindakaas
vormt een zeer calorierijke lekkernij voor veel
vogels, o.a. voor mezen, mussen,
roodborstjes, vinken etc.

Het gezonde alternatief voor pindakaas! Er is
geen zout toegevoegd aan deze speciale
vruchtenpindakaas voor tuinvogels. Het glazen
pindakaaspotje gevuld met pindakaas en
vruchten vormt een zeer calorierijke lekkernij
voor veel vogels, o.a. voor mezen, mussen,
roodborstjes, vinken etc.

Vogelpindakaas met de toevoeging van o.a.
zonnebloempitten.  
Samenstelling: pinda's, plantaardige
eiwitextracten, zaden, insecten, oliën & vetten,
honing & mineralen. Ideaal voor onze
wintervogels!

Mini voedersilo met ronde gegalvaniseerde
gaaswand voor het aanklampen van
vogelpootjes en een gegalvaniseerd zwart
dakje. Afmeting 6,5 x 20 cm

Mini voedersilo met ronde plexiglas wand met
openingen naar voederplateau, een
gegalvaniseerd zwart dakje en
aanvliegbeugels. Afmeting 6,5 x 20 cm

Eenvoudig bij te vullen metalen voederhouder
voor maximaal 3 vetbollen/mezenbollen met
plastic vulopening in de vorm van een klikdop.
Zowel staand als hangend te gebruiken met
met vlakke bodem en ophangbeugel.

Metalen voederhouder met vulopening voor
maximaal 10 vetbollen/mezenbollen en
metalen ophangbeugel. (geleverd wordt
zonder inhoud)

Donkergroene vogelvoederhaakjes met dakje.
Hang hier de vetbollen of pinda’s in netjes aan
op. Afmeting: 10,5x10,5x40,0 cm

Pindakaashuisje van vurenhout en zinken
dakje. Exclusief pindakaaspot. Afmeting:
15,0x13,0x19,5 cm

Assorti van 4 verschillende donkergroene
vogelvoederveren. Verkrijgbaar in 3
verschillende vogels en 1 vogelhuisje.

Leuke houder, groen geverfd, waar een pot
vogelpindakaas 861180, 861181 of 861182 in
kan worden bevestigd. Verder zijn 2 ruimtes
achter gaas gemaakt om een oud sneetje
brood achter te schuiven, veilig voor ratten...

Prachtig gedetailleerd taartje, gemaakt van
natuurlijke materialen, waar de vogels dol op
zijn.  
We gebruiken ongezouten vet en vullen de
taartjes met allerlei verschillende soorten
zaden (incl. Zonnebloempitten), verder
sultana’s, besjes en nog meer... alles wat
vogels lekker vinden! Elk taartje of “gebakje” is met liefde en zorg
gemaakt, je zou er bijna zelf in happen! Origineel als cadeautje al was het
maar voor je eigen tuinvogels...! 
De taartjes zijn uiteraard voor buiten, niet op een warme plek neerzetten,
het vet gaat dan uitlopen en zal eerder zijn versheid verliezen. Zet ze neer
of hang ze op, kies een plaats waar de vogels veilig zijn en voelen voor
belagers. De taartjes worden geleverd op milieuvriendelijke bordjes,
eenmaal op de plaats van bestemming beter een stenen bordje gebruiken.

Prachtig gedetailleerd taartje, gemaakt van
natuurlijke materialen, waar de vogels dol op
zijn.  
We gebruiken ongezouten vet en vullen de
taartjes met allerlei verschillende soorten
zaden (incl. Zonnebloempitten), verder
sultana’s, besjes en nog meer... alles wat
vogels lekker vinden! Elk taartje of “gebakje” is met liefde en zorg
gemaakt, je zou er bijna zelf in happen! Origineel als cadeautje al was het
maar voor je eigen tuinvogels...! 
De taartjes zijn uiteraard voor buiten, niet op een warme plek neerzetten,
het vet gaat dan uitlopen en zal eerder zijn versheid verliezen. Zet ze neer
of hang ze op, kies een plaats waar de vogels veilig zijn en voelen voor
belagers. De taartjes worden geleverd op milieuvriendelijke bordjes,
eenmaal op de plaats van bestemming beter een stenen bordje gebruiken.
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https://www.vreekenszaden.nl/860620-vogelroepertje-luxe-set-van-25-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/860620-vogelroepertje-luxe-set-van-25-soorten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861100-buitenvogelvoer-pindanetjes
https://www.vreekenszaden.nl/861100-buitenvogelvoer-pindanetjes
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861110-buitenvogelvoer-vetbollen
https://www.vreekenszaden.nl/861110-buitenvogelvoer-vetbollen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861120-buitenvogelvoer-winterpakket-delig
https://www.vreekenszaden.nl/861120-buitenvogelvoer-winterpakket-delig
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861122-buitenvogelvoer-winterpakket-10-delig
https://www.vreekenszaden.nl/861122-buitenvogelvoer-winterpakket-10-delig
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861130-buitenvogelvoer-pindaslinger
https://www.vreekenszaden.nl/861130-buitenvogelvoer-pindaslinger
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861140-buitenvogelvoer-zonnebloemzaden
https://www.vreekenszaden.nl/861140-buitenvogelvoer-zonnebloemzaden
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861157-buitenvogelvoer-winterstrooivoer-extra
https://www.vreekenszaden.nl/861157-buitenvogelvoer-winterstrooivoer-extra
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861160-buitenvogelvoer-winterstrooivoer
https://www.vreekenszaden.nl/861160-buitenvogelvoer-winterstrooivoer
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861180-buitenvogelvoer-pindakaas-voor-tuinvogels
https://www.vreekenszaden.nl/861180-buitenvogelvoer-pindakaas-voor-tuinvogels
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861181-buitenvogelvoer-vruchtenpindakaas
https://www.vreekenszaden.nl/861181-buitenvogelvoer-vruchtenpindakaas
https://www.vreekenszaden.nl/861182-buitenvogelvoer-vogelpindakaas-met-zonnebloempitten
https://www.vreekenszaden.nl/861182-buitenvogelvoer-vogelpindakaas-met-zonnebloempitten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861200-voederhoudertje-pindasilo
https://www.vreekenszaden.nl/861200-voederhoudertje-pindasilo
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861210-voederhoudertje-zadensilo
https://www.vreekenszaden.nl/861210-voederhoudertje-zadensilo
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861240-voederhoudertje-vetbolsilo
https://www.vreekenszaden.nl/861240-voederhoudertje-vetbolsilo
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861250-voederhoudertje-vetbolring
https://www.vreekenszaden.nl/861250-voederhoudertje-vetbolring
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861270-voederhoudertje-vogelvoederhaak-met-afdakje
https://www.vreekenszaden.nl/861270-voederhoudertje-vogelvoederhaak-met-afdakje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861275-voederhoudertje-pindakaas-huisje
https://www.vreekenszaden.nl/861275-voederhoudertje-pindakaas-huisje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861280-voederhoudertje-vogelvoederveer
https://www.vreekenszaden.nl/861280-voederhoudertje-vogelvoederveer
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861285-voederhouder-pindakaas-oud-brood
https://www.vreekenszaden.nl/861285-voederhouder-pindakaas-oud-brood
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/861320-vogeltaartje-hazelnoot
https://www.vreekenszaden.nl/861320-vogeltaartje-hazelnoot
https://www.vreekenszaden.nl/861325-vogeltaartje-taartpunt
https://www.vreekenszaden.nl/861325-vogeltaartje-taartpunt
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860070
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860140
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860100
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860020
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860370
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860450
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860090
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860030
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860130
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860160
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860180
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860210
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860460
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860010
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860270
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860250
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860040
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860190
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860060
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860300
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860280
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860410
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860390
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860320
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/860380
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/861180
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/861181
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/861182


Vogeltaartje Tulbandje

Leveringsmaanden: december t/m maart

Vogeltaartje Tompouce

Leveringsmaanden: december t/m maart

Vogeltaartje Tulband Hoog

Leveringsmaanden: december t/m maart

Vogeltaartje Big Love

Leveringsmaanden: december t/m maart

Vogeltaartje Tulband Xl

Leveringsmaanden: december t/m maart

Kunstnest Boerenzwaluw

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862100.1 1 stuks   € 8,95 

Kunstnest Huiszwaluw

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862105.1 1 stuks   € 9,95 

Nestkast Roodborstkastje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862180.1 1 stuks   € 15,00 

Nestkast Winterkoning Nestbuidel
Zeegras

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862190.1 1 stuks   € 9,95 

Nestkast Mussenflat

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862200.1 1 stuks   € 25,00 

Nestkast Winterkoning

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862210.1 1 stuks   € 9,95 

Nestkast Boomkruiper

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862220.1 1 stuks   € 17,50 

Nestkast Vleermuiskast

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862230.1 1 stuks   € 14,95 

Nestkast Observatie Nestkast

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862240.1 1 stuks   € 19,95 

Nestkast Spiegel Nestkast

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862250.1 1 stuks   € 19,95 

Nestkast Egelmand

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862260.1 1 stuks   € 29,95 

Nestkast Eekhoornhuis

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862270.1 1 stuks   € 25,00 

Prachtig gedetailleerd taartje, gemaakt van
natuurlijke materialen, waar de vogels dol op
zijn.  
We gebruiken ongezouten vet en vullen de
taartjes met allerlei verschillende soorten
zaden (incl. Zonnebloempitten), verder
sultana’s, besjes en nog meer... alles wat
vogels lekker vinden! Elk taartje of “gebakje” is met liefde en zorg
gemaakt, je zou er bijna zelf in happen! Origineel als cadeautje al was het
maar voor je eigen tuinvogels...! 
De taartjes zijn uiteraard voor buiten, niet op een warme plek neerzetten,
het vet gaat dan uitlopen en zal eerder zijn versheid verliezen. Zet ze neer
of hang ze op, kies een plaats waar de vogels veilig zijn en voelen voor
belagers. De taartjes worden geleverd op milieuvriendelijke bordjes,
eenmaal op de plaats van bestemming beter een stenen bordje gebruiken.

Afmeting: ongeveer 14 cm x 5 cm x 6 cm
(LxBxH)
Prachtig gedetailleerd taartje, gemaakt van
natuurlijke materialen, waar de vogels dol op
zijn.  
We gebruiken ongezouten vet en vullen de
taartjes met allerlei verschillende soorten
zaden (incl. Zonnebloempitten), verder sultana’s, besjes en nog meer...
alles wat vogels lekker vinden! Elk taartje of “gebakje” is met liefde en
zorg gemaakt, je zou er bijna zelf in happen! Origineel als cadeautje al
was het maar voor je eigen tuinvogels...! 
De taartjes zijn uiteraard voor buiten, niet op een warme plek neerzetten,
het vet gaat dan uitlopen en zal eerder zijn versheid verliezen. Zet ze neer
of hang ze op, kies een plaats waar de vogels veilig zijn en voelen voor
belagers. De taartjes worden geleverd op milieuvriendelijke bordjes,
eenmaal op de plaats van bestemming beter een stenen bordje gebruiken.

Afmeting: ongeveer 10 cm doorsnede en 8 cm
hoog.
Prachtig gedetailleerd taartje, gemaakt van
natuurlijke materialen, waar de vogels dol op
zijn.  
We gebruiken ongezouten vet en vullen de
taartjes met allerlei verschillende soorten
zaden (incl. Zonnebloempitten), verder sultana’s, besjes en nog meer...
alles wat vogels lekker vinden! Elk taartje of “gebakje” is met liefde en
zorg gemaakt, je zou er bijna zelf in happen! Origineel als cadeautje al
was het maar voor je eigen tuinvogels...! 
De taartjes zijn uiteraard voor buiten, niet op een warme plek neerzetten,
het vet gaat dan uitlopen en zal eerder zijn versheid verliezen. Zet ze neer
of hang ze op, kies een plaats waar de vogels veilig zijn en voelen voor
belagers. De taartjes worden geleverd op milieuvriendelijke bordjes,
eenmaal op de plaats van bestemming beter een stenen bordje gebruiken.

Prachtig gedetailleerd taartje, gemaakt van
natuurlijke materialen, waar de vogels dol op
zijn.  
We gebruiken ongezouten vet en vullen de
taartjes met allerlei verschillende soorten
zaden (incl. Zonnebloempitten), verder
sultana’s, besjes en nog meer... alles wat
vogels lekker vinden! Elk taartje of “gebakje” is met liefde en zorg
gemaakt, je zou er bijna zelf in happen! Origineel als cadeautje al was het
maar voor je eigen tuinvogels...! 
De taartjes zijn uiteraard voor buiten, niet op een warme plek neerzetten,
het vet gaat dan uitlopen en zal eerder zijn versheid verliezen. Zet ze neer
of hang ze op, kies een plaats waar de vogels veilig zijn en voelen voor
belagers. De taartjes worden geleverd op milieuvriendelijke bordjes,
eenmaal op de plaats van bestemming beter een stenen bordje gebruiken.

Prachtig gedetailleerd taartje, gemaakt van
natuurlijke materialen, waar de vogels dol op
zijn.  
We gebruiken ongezouten vet en vullen de
taartjes met allerlei verschillende soorten
zaden (incl. Zonnebloempitten), verder
sultana’s, besjes en nog meer... alles wat
vogels lekker vinden! Elk taartje of “gebakje” is met liefde en zorg
gemaakt, je zou er bijna zelf in happen! Origineel als cadeautje al was het
maar voor je eigen tuinvogels...! 
De taartjes zijn uiteraard voor buiten, niet op een warme plek neerzetten,
het vet gaat dan uitlopen en zal eerder zijn versheid verliezen. Zet ze neer
of hang ze op, kies een plaats waar de vogels veilig zijn en voelen voor
belagers. De taartjes worden geleverd op milieuvriendelijke bordjes,
eenmaal op de plaats van bestemming beter een stenen bordje gebruiken.

Doordat geschikt nestmateriaal (bijvoorbeeld
leem en klei) niet overal gemakkelijk
beschikbaar is, wordt het voor
boerenzwaluwen steeds moeilijker om een
stevig nest te maken. Dit kunstnest is gemaakt
van gebakken klei, dat aan een plankje is
geschroefd. Boerenzwaluwen zijn
binnenbroeders, dus je hebt een grote schuur of garage nodig, die vanaf
maart-april een aanvliegopening heeft die altijd open is. Enkele tips:  

hang het nest op een tochtvrije, maar verborgen plaats, met de opening
naar de aanvliegopening. 

•

Houd 10-15 cm boven het nest vrij, de plek mag in de zomer niet te
warm worden. 

•

Buiten is het leuk om een koord of touw te spannen, ze gaan er graag
op zitten.

•

Doordat geschikt nestmateriaal (bijvoorbeeld
leem en klei) niet overal gemakkelijk
beschikbaar is, wordt het voor huiszwaluwen
steeds moeilijker om een stevig nest te maken.
Door het ophangen van 1 of meer kunstnesten
onder de gevel van je huis, help je deze
koloniebroeder aan een passende huisvesting.
Het kunstnest is gemaakt van gebakken klei, aan een plankje geschroefd.
Je kan deze hangen onder het overstekende deel van daken. Het liefst
meerdere bij elkaar omdat de huiszwaluw een koloniebroeder is.

Leuk nestkastje voor kleine halfholenbroeders:
Roodborstje, Kwikstaart, Grauwe
Vliegenvanger, e.d. Het dakje is groen
gevernist. De maatvoering is ongeveer
12x12x22 cm (buitenmaten). Wijzigingen in
het model voorbehouden!

Deze nestbuidel is geschikt voor de
Winterkoning. Plaats de nestbuidel aan een
vertakte boom of muur (met klimplanten), op
een hoogte tot max. 2 m, of op een goed
verborgen plek tussen dicht struikgewas.
Winterkoninkjes houden van een rustige en
enigszins beschutte plaats, dus niet pal in de zon of op de regenzijde. Let
op een vrije aanvliegroute voor dit prachtige vogeltje! lxbxh:
10,2x15,2x26,2 cm. Het nestgedeelte is gevlochten van zeegras, het
houtgedeelte is vurenhout.

Omdat de huismussen koloniebroeders zijn,
die graag gezellig bij elkaar huizen verkopen
wij deze speciale groepsnestkast, de
afdelingen zijn wel onderling gescheiden. De
mus heeft het moeilijk in Nederland omdat de
oud-Hollandse dakpannen vervangen worden
door steeds beter passende dakbedekking
zonder kieren en ruimtes. Help ze een handje met deze prachtige kast of
zet er een paar in serie!! Afmeting: lxbxh: 20x17x51 cm. De 3
invliegopeningen hebben een diameter van 3 cm.

In deze fraaie, lichtgroene nestkast zal de
winterkoning zich thuis voelen. Tips: Op
minimaal 1,8 m hoogte en minimaal 10 m van
eenzelfde soort nestkast ophangen. Niet in de
volle zon ophangen en bij voorkeur aan de
noordzijde van een boom i.v.m. regen.
Nestkast in de herfst met warm water en
borstel schoonmaken om mogelijke parasieten te voorkomen.

In deze fraaie, lichtgroene nestkast zullen de
boomkruiper en boomklever zich thuis voelen.
Tips: Op minimaal 1,8 m hoogte en minimaal
10 m van eenzelfde soort nestkast ophangen.
Niet in de volle zon ophangen en bij voorkeur
aan de noordzijde van een boom i.v.m. regen.
Nestkast in de herfst met warm water en
borstel schoonmaken om mogelijke parasieten te voorkomen.

Door de steeds betere isolatie van woningen
wordt het voor vleermuizen steeds moeilijker
om geschikte woonruimte te vinden. Deze
lichtgroene vleermuiskast biedt voor
verschillende soorten kleine vleermuizen een
ideale woonruimte. Een goede plaats om de
kast op te hangen is aan de gevel. De kast
moet enigszins beschut hangen dus niet pal in de zon. Meer kasten op een
rij verdient de voorkeur.

De rechter zijkant van deze lichtgroene
observatienestkast kan je openklappen
waardoor je eenvoudig een kijkje kunt nemen
naar het nest. Let op: eerst tikken om te
voorkomen dat je de oudervogels verrast. In
deze fraaie nestkast zullen in het bijzonder de
koolmees, pimpelmees, mus en bonte
vliegenvanger zich thuis voelen. Tips: Op minimaal 1,8 m hoogte en
minimaal 10 m van eenzelfde soort nestkast ophangen. Niet in de volle
zon ophangen en bij voorkeur aan de noordzijde van een boom i.v.m
regen. Nestkast in de herfst met warm water en borstel schoonmaken om
mogelijke parasieten te voorkomen.

Middels de spiegel in het open te klappen
dakje kan je eenvoudig een kijkje nemen naar
het nest. Let op: eerst tikken om te voorkomen
dat je de oudervogels verrast. In deze fraaie
nestkast zullen in het bijzonder de koolmees,
pimpelmees, mus en bonte vliegenvanger zich
thuis voelen. Tips: Op minimaal 1,8 m hoogte
en minimaal 10 m van eenzelfde soort nestkast ophangen. Niet in de volle
zon ophangen en bij voorkeur aan de noordzijde van een boom i.v.m.
regen. Nestkast in de herfst met warm water en borstel schoonmaken om
mogelijke parasieten te voorkomen.

Een goed nest is van levensbelang, ook voor
egels. Hierin kunnen egels gedurende hun
winterslaap de winter succesvol doorkomen.
Een nest wordt vaak gemaakt onder een stapel
boomstammen, een composthoop of een
stapel bladeren. Vaak ontbreekt het echter in
ons opgeruimde landschap aan mogelijkheden
voor de egel om een nest te bouwen. Deze egelmand is als imitatie van
een natuurlijk nest de ideale huisvesting voor een egel. 
Plaats de egelmand op een enigszins droge ondergrond op een beschutte
en rustige plaats in de tuin. Leg wat losse bladeren in de mand. Dek
vervolgens de mand af met een dikke laag bladeren, daarna met een
plastic zeil vervolgens weer met bladeren, takken en andere natuurlijke
materialen. De opening dient vrij gelaten te worden en liefst niet naar het
Noorden of Noordoosten gericht zijn. Belangrijk is dat het bouwwerk
voldoende stevig is zodat honden, dassen, enz het niet gemakkelijk
kunnen vernielen. 
De afmetingen van deze van wilgentakken gevlochten mand zijn: 53 x 41
x 21 cm.

Met deze nestkast hebben alle eekhorens hun
eigen plaats om te leven, slapen of om te
gebruiken als nest. Een eekhoorn nestkast
heeft meerdere karakteristieke doorgangen.
Het is het beste om 2 of meer nestkasten
binnen elkaars zicht op te hangen zodat als er
gevaar dreigt, ze makkelijker kunnen vluchten.
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https://www.vreekenszaden.nl/861330-vogeltaartje-tulbandje
https://www.vreekenszaden.nl/861330-vogeltaartje-tulbandje
https://www.vreekenszaden.nl/861345-vogeltaartje-tompouce
https://www.vreekenszaden.nl/861345-vogeltaartje-tompouce
https://www.vreekenszaden.nl/861380-vogeltaartje-tulband-hoog
https://www.vreekenszaden.nl/861380-vogeltaartje-tulband-hoog
https://www.vreekenszaden.nl/861385-vogeltaartje-big-love
https://www.vreekenszaden.nl/861385-vogeltaartje-big-love
https://www.vreekenszaden.nl/861395-vogeltaartje-tulband-xl
https://www.vreekenszaden.nl/861395-vogeltaartje-tulband-xl
https://www.vreekenszaden.nl/862100-kunstnest-boerenzwaluw
https://www.vreekenszaden.nl/862100-kunstnest-boerenzwaluw
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862105-kunstnest-huiszwaluw
https://www.vreekenszaden.nl/862105-kunstnest-huiszwaluw
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862180-nestkast-roodborstkastje
https://www.vreekenszaden.nl/862180-nestkast-roodborstkastje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862190-nestkast-winterkoning-nestbuidel-zeegras
https://www.vreekenszaden.nl/862190-nestkast-winterkoning-nestbuidel-zeegras
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862200-nestkast-mussenflat
https://www.vreekenszaden.nl/862200-nestkast-mussenflat
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862210-nestkast-winterkoning
https://www.vreekenszaden.nl/862210-nestkast-winterkoning
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862220-nestkast-boomkruiper
https://www.vreekenszaden.nl/862220-nestkast-boomkruiper
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862230-nestkast-vleermuiskast
https://www.vreekenszaden.nl/862230-nestkast-vleermuiskast
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862240-nestkast-observatie-nestkast
https://www.vreekenszaden.nl/862240-nestkast-observatie-nestkast
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862250-nestkast-spiegel-nestkast
https://www.vreekenszaden.nl/862250-nestkast-spiegel-nestkast
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862260-nestkast-egelmand
https://www.vreekenszaden.nl/862260-nestkast-egelmand
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/862270-nestkast-eekhoornhuis
https://www.vreekenszaden.nl/862270-nestkast-eekhoornhuis
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Voederhouder Eekhoorn
Voederhuis

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862275.1 1 stuks   € 9,95 

Nestkast Eekhoorn/marterkorfje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862280.1 1 stuks   € 5,95 

Nestkast Pimpelmees

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Nestkast Koolmees

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862310.1 1 stuks   € 14,95 

Nestkast Pimpelmees
Bitumendak

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862320.1 1 stuks   € 14,95 

Nestkast Koolmees Bitumendak

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862330.1 1 stuks   € 14,95 

Nestkast Beschermingsplaat
Pimpelmees

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862340.1 1 stuks  € 3,95 

Nestkast Beschermingsplaat
Koolmees

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862350.1 1 stuks  € 3,95 

Nestkast Kerkuil

Leveringsmaanden: het gehele jaar

862360.1 1 stuks   € 125,00 

Nestkast Bosuil

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862370.1 1 stuks   € 85,00 

Nestkast Steenuil

Leveringsmaanden: het gehele jaar

862380.1 1 stuks   € 69,00 

Nestkast Grote Bonte Specht

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862390.1 1 stuks   € 29,00 

Nestmand Eendenmand

Leveringsmaanden: het gehele jaar

862400.1 1 stuks   € 35,00 

Nestmand
Ransuil+boomvalk+torenvalk

Leveringsmaanden: het gehele jaar
862410.1 1 stuks   € 15,00 

Insectennest Insectenhotel Maat
S

Leveringsmaanden: het gehele jaar
863610.1 1 stuks   € 15,95 

Insectennest Insectenhotel Maat
M

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Insectennest Insectenhotel Maat
L

Leveringsmaanden: het gehele jaar
863612.1 1 stuks   € 39,95 

Insectennest Lieveheersbeest
Kastje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
863620.1 1 stuks   € 12,50 

Iedereen heeft wel al eens gekeken naar
eekhoorns die trainen in bomen en struiken in
de tuin. Daarbij wordt al snel duidelijk dat het
echt acrobaten zijn die tevens slim te werk
gaan bij het bemachtigen van voedsel. Op het
menu van de acrobatische omnivoor vind je bij
voorkeur pinda’s, walnoten, hazelnoten en zonnebloem pitten. Tot spijt van
vele vogelliefhebbers beschadigen/plunderen eekhoorns vaak de
vogelvoederhuizen. Nu met dit Eekhoornvoederhuis voorkom je dit
probleem en kan je tevens met veel plezier genieten van hoe de
eekhoorns zichzelf bedienen. In korte tijd hebben ze ontdekt hoe ze het
dakje van het voederhuis kunnen openen om bij het voer te komen. Ze
zullen het ter plekke opeten of verstoppen het in de tuin om een voorraad
op te bouwen voor de winter. Als beloning laten deze vlotte dieren zich
eenvoudiger observeren wanneer ze aan het eten zijn.

Eekhoorn/Marterkorfje: Biedt bescherming
tegen de roof van vogeleieren en jonge vogels
uit de nestkast van mezen, mussen en nog
vele andere soorten. Denk hierbij aan
roofdieren zoals bijv.: eekhoorns, marters,
spechten, katten. De invliegopening ø 32mm is
geschikt voor koolmeesnestkasten en kleinere
vogels. Monteer het bij voorkeur buiten het broedseizoen om.

In deze gezellige Pimpelmeesnestkast zullen
alle pimpelmezen zich thuis voelen. Het beste
is om deze nestkast op minimaal 1,8 m hoogte
te hangen, aan de noordzijde van een boom,
in verband met eventuele regen. Het
vogelhuisje heeft een zinken dak zodat deze
optimaal beschermd is tegen de
weersomstandigheden.

In deze gezellige Koolmeesnestkast zullen alle
koolmezen zich thuis voelen. Het beste is om
deze nestkast op minimaal 1,8 m hoogte te
hangen, aan de noordzijde van een boom, in
verband met eventuele regen.Het vogelhuisje
heeft een zinken dak zodat deze optimaal
beschermd is tegen de weersomstandigheden.

In deze fraaie nestkast zullen in het bijzonder
de pimpelmezen zich erg thuis voelen. Het
beste is om deze nestkast op minimaal 1,8 m
hoogte te hangen, aan de noordzijde van een
boom, in verband met eventuele regen. Het
vogelhuisje heeft een bitumen dak zodat deze
optimaal beschermd is tegen de weersomstandigheden. 
DE EERSTE UITVOERING IN WASBRUIN, IS GEWIJGIGD IN BLANKHOUT,
ZODAT IEDER ZIJN EIGEN KLEUR OF BEWERKIING KAN TOEVOEGEN.

In deze fraaie nestkast zullen in het bijzonder
de koolmezen zich erg thuis voelen. Het beste
is om deze nestkast op minimaal 1,8m te
hangen, aan de noordzijde van een boom, in
verband met eventuele regen. Het vogelhuisje
heeft een bitumen dak zodat deze optimaal
beschermd is tegen de weersomstandigheden. 
DE EERSTE UITVOERING IN WASBRUIN, IS GEWIJGIGD IN BLANKHOUT,
ZODAT IEDER ZIJN EIGEN KLEUR OF BEWERKIING KAN TOEVOEGEN.

Beschermingsplaat pimpelmees: biedt
bescherming tegen het uithakken van de
invliegopening van Pimpelmeesnestkasten door
bijv. koolmezen. Spechten en eekhoorns
nemen soms een andere nestkast in of roven
de eieren/jonge vogels door de vliegopening
uit te hakken of knagen. Ø 27mm invliegopening is geschikt voor
pimpelmezen en andere kleine meesjes. Monteer het bij voorkeur buiten
het broedseizoen om. Geschikt voor alle Pimpelmeesnestkasten.

Beschermingsplaat koolmees: biedt
bescherming tegen het uithakken van de
invliegopening van Koolmeesnestkasten door
bijv. andere vogels. Ø 32mm invliegopening is
geschikt voor koolmezen en andere grote
mezen. Monteer het bij voorkeur buiten het
broedseizoen om.

Nestkast voor de kerkuil met zinken dakje. De
nestkast is te openen aan de voorzijde, zo kun
je deze gemakkelijk schoonmaken.  
Afmeting: 85,5x37,3x44,3 cm

De bosuil is een holenbroeder en bewoner van
oudere en bosrijke gebieden. Deze uilensoort
komt ook voor in parken en grote tuinen.
Doordat er veel oude en rottende bomen
worden gekapt, verdwijnen nestplaatsen voor
de bosuil. Deze nestkast kan een goed
alternatief zijn. In de winter wordt de nestkast
vaak gebruikt om te schuilen tegen het slechte weer. 
Afmeting: (lxbxh) 47,5 x 47,5 x 59,7 cm

Nestkast voor de steenuil met zinken dakje. 
Afmeting: 80,5x31,0x52,0 cm

Deze nestkast is speciaal ontworpen voor
spechten. Zo heeft deze nestkast een extra
dikke, komvormige bodem voor de eieren en
een afgesloten vliegopening die spechten van
nature zelf uithakken. In de winter bewijst de
kast vaak goede diensten voor de vogels om te
schuilen tegen het barre weer.  
Afmeting: 19,0x23,5x54,5 cm

Eendenmand van wilgentakken. De
eendenmand geeft eenden bescherming en
een veilige rustplaats. 
Afmeting: 71,0x30,0x30,0 cm

Deze ronde mand van natuurlijke gevlochten
(wilgen)tenen vormt een veilige nestplek voor
ransuilen, boom- en torenvalken. Geef de
mand een stevige plaats in een boom, op
minimaal 4 m hoogte, dicht bij de stam
(tussen een vertakking) en maak ze vast aan
de boom met behulp van touw of snelsluiters. De beste locatie is aan de
rand van een bos, in een park of een grote tuin. Zorg ervoor dat de vogels
een vrije aanvliegroute hebben. Vul de mand voor de helft met droge
bladeren, bosgrond of turf, het geliefde nestmateriaal van uilen. 
 
Het beste moment voor een jaarlijkse controle van de mand is het najaar,
vanaf september. Controleer de stevigheid van de mand, ververs het
nestmateriaal en zorg dat de aanvliegroute open blijft voor de uil door
eventueel enkele takken te snoeien. 
 
Doorsnee ± 43 cm x 14 cm hoog.

Voor solitaire bijen, groene gaasvlieg,
lieveheersbeestjes en oorwormen.  
Insecten vervullen vele taken in onze tuinen.
Ze bestuiven planten en fungeren als
natuurlijke ongediertebestrijders. Met dit
insectenhotel kun je verschillende soorten
insecten de kans bieden om zich te nestelen en om te overwinteren. De
natuurlijke woonplaats van vele insectensoorten wordt door veranderingen
in hun omgeving bedreigd en dit is de manier om ze te helpen en
beschermen. 
Afmeting: 18,2x14,5x24,1 cm

Voor solitaire bijen, groene gaasvlieg,
lieveheersbeestjes en oorwormen. Afmeting:
18,8x14,5x32,5 cm 
Insecten vervullen vele taken in onze tuinen.
Ze bestuiven planten en fungeren als
natuurlijke ongediertebestrijders. Met dit
insectenhotel kun je verschillende soorten insecten de kans bieden om zich
te nestelen en om te overwinteren. De natuurlijke woonplaats van vele
insectensoorten wordt door veranderingen in hun omgeving bedreigd en
dit is de manier om ze te helpen en beschermen.

Voor solitaire bijen, groene gaasvlieg,
lieveheersbeestjes en oorwormen. Afmeting:
31,4x14,9x48,3 cm 
Insecten vervullen vele taken in onze tuinen.
Ze bestuiven planten en fungeren als
natuurlijke ongediertebestrijders. Met dit
insectenhotel kun je verschillende soorten insecten de kans bieden om zich
te nestelen en om te overwinteren. De natuurlijke woonplaats van vele
insectensoorten wordt door veranderingen in hun omgeving bedreigd en
dit is de manier om ze te helpen en beschermen.

Lieveheersbeestjes zijn naast een genot om
naar te kijken zeer nuttig gasten in je tuin. Een
volwassen lieveheersbeestje eet wel 100
bladluizen per dag. Een goede reden dus om
het lieveheersbeestje het naar de zin te maken
in je tuin. Het huisje is zo ontworpen dat
lieveheersbeestjes hier gemakkelijk toegang tot hebben. Tevens worden
veel concurrenten en roofdiertjes buiten gehouden. Lieveheersbeestjes
overwinteren vaak in een groep bij elkaar. Om het lieveheersbeestjes
helemaal naar de zin te maken is het raadzaam enkele losse bladeren of
een rolletje golfkarton in het huisje te stoppen. Ook ingevroren larven kunt
u hierin herbergen voor biologische bestrijding van bladluizen. Afmeting:
17,4x10,1x22,8 cm
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Insectennest Bijenhuis

Leveringsmaanden: het gehele jaar
863630.1 1 stuks   € 9,95 

Insectennest Bijenhuis Hout

Leveringsmaanden: het gehele jaar
863632.1 1 stuks   € 9,95 

Insectennest Bijen
Observatiehuis

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Insectennest Hommelhuis

Leveringsmaanden: het gehele jaar

863635.1 1 stuks   € 17,95 

Bijenhuis met zinken dakje. Elke solitaire bij
heeft een ander formaat gat (of buis) nodig.
De metselbij kiest een diameter tussen 3 en 7
mm, terwijl de maskerbij 2 tot 4 mm
prefereert. Een vrouwtjesbij maakt in een diep
houten gat verschillende cellen met daarin een
eitje en wat stuifmeel en nectar voor de larf.
Wilde bijen bedekken hun nesten met leem. Er moet met een aantal zaken
rekening gehouden worden bij het kiezen van de locatie van het bijenhuis.
Kies een zonnige plek uit de wind en regen. Zorg dat de ingangen aan de
voorkant goed zichtbaar zijn voor de bijen. Het is goed als er leem, zand
en water in de buurt is. Ook zullen inheemse kruiden, bloemen met veel
stuifmeel, struiken en bomen in de buurt voor voedsel zorgen. Dit allemaal
zal ervoor zorgen dat je bijenhuis volgeboekt is. Europa telt naast de
honingbij vele honderden andere bijensoorten. Deze zelden stekende bijen
helpen de bloemen en planten in je tuin te bevruchten. Door de
achteruitgang in flora en nestgelegenheden worden vele soorten bedreigd.
Dit bijenhuis biedt een uitstekende nestgelegenheid voor verschillende
soorten bijen. Afmeting: 15,2x12,7x20,0 cm

Elke solitaire bij heeft een ander formaat gat
(of buis) nodig. De metselbij kiest een
diameter tussen 3 en 7 mm, terwijl de
maskerbij 2 tot 4 mm prefereert. Een
vrouwtjesbij maakt in een diep houten gat
verschillende cellen met daarin een eitje en
wat stuifmeel en nectar voor de larf. Wilde
bijen bedekken hun nesten met leem. Er moet met een aantal zaken
rekening gehouden worden bij het kiezen van de locatie van het bijenhuis.
Kies een zonnige plek uit de wind en regen. Zorg dat de ingangen aan de
voorkant goed zichtbaar zijn voor de bijen. Het is goed als er leem, zand
en water in de buurt is. Ook zullen inheemse kruiden, bloemen met veel
stuifmeel, struiken en bomen in de buurt voor voedsel zorgen. Dit allemaal
zal ervoor zorgen dat je bijenhuis volgeboekt is. Europa telt naast de
honingbij vele honderden andere bijensoorten. Deze zelden stekende bijen
helpen de bloemen en planten in je tuin te bevruchten. Door de
achteruitgang in flora en nestgelegenheden worden vele soorten bedreigd.
Dit bijenhuis biedt een uitstekende nestgelegenheid voor verschillende
soorten bijen.
Afmeting15,8x12,3x15,2 cm

Door het glas heen kun je zien hoe
vrouwtjesbijen hun nest bouwen. Ze legt een
voorraadje stuifmeel aan in de nestholte en
nectar en legt hierop een eitje. Daarna sluit ze
de broedcel af. Zo maakt ze meerdere cellen
achter elkaar in een gangetje, soms tot wel 10
cellen in een gang. Daarna laat ze het gangetje met rust en komt er een
jaar later wanneer de planten weer bloeien een volwassen dier te
voorschijn. Het eitje transformeert tot larve en verpopt zich uiteindelijk tot
volwassen bij. Elke bij heeft een ander formaat gat (of buis) nodig. De
metselbij kiest een diameter tussen 3 en 7 mm, terwijl de maskerbij 2 tot
4 mm prefereert. Er moet met een aantal zaken rekening gehouden
worden bij het kiezen van de locatie van het bijenhuis. Warmte is
belangrijk voor de nakomelingen, daarom is het belangrijk dat de locatie
zonnig is, maar het moet wel beschermd zijn tegen wind en regen. Hang
het bijenhuis ongeveer op een hoogte van 1,5 m - 2 m in zuidelijke
richting. Zorg dat de ingangen aan de voorkant goed zichtbaar zijn voor de
bijen. Het is goed als er leem, zand en water in de buurt is. Ook zullen
inheemse kruiden, bloemen met veel stuifmeel, struiken en bomen in de
buurt voor voedsel zorgen. Dit allemaal zal ervoor zorgen dat je bijenhuis
volgeboekt is. Door de achteruitgang in flora en nestgelegenheden worden
vele soorten bedreigd. Dit bijenhuis biedt een uitstekende nestgelegenheid
voor verschillende soorten bijen. 
Afmeting: 20,0x7,8x37,2 cm

Nestkast voor o.a. de hommel met zinken
dakje. Afmeting: 29,2x17,3x15,4 cm
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