
Een paar tips voor de locatie van de 
maatregelen vindt u in het bijbe-
horende overzicht Maatregelen 
voor een Bloeiend Erf. Uitgebreide 
informatie vindt u in het handboek 
Bloeiend Erf op onze website 
www.anvhollandsnoorden.nl

Op een muizenruiter wordt 
hooi opgeslagen. Muizen 
schuilen hier graag en vinden 
er voedsel. Dit is gunstig voor 
roofvogels zoals uilen, die de 
muizen eten. 

Ruige en een beetje romme-
lige hoekjes worden door veel 
diersoorten gebruikt. 

Zorg voor voldoende variatie 
in beplanting en structuren. 
Hoe meer variatie hoe groter 
de biodiversiteit. 

Weet u welke beplanting 
er van oudsher op uw erf 
aanwezig was? Gebruik deze 
kennis dan bij de inrichting 
van uw erf. Veel plezier op uw 
eigen erf! 

Inspiratie-erf
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(Suggesties) locatie op het erf (Suggesties) locatie op het erf

- Voorzichtig in weidevogelgebied: geen hoogopgaande bomen. 
- Op een plek waar van oudsher bomen aanwezig waren.
- Als erfafscheiding.
A. Laanbomen langs inrit.
B. Bomenrij langs de erfgrens op het voor- zijerf.
C. Houtsingel langs deel van achtererf.
D. Elzensingel op vochtige plekken.
E. Knotwilgen langs zonnige slootkanten of laaggelegen natte plekken.
F. Solitaire boom in hoek van zijerf of voorerf. 
G. Vogelbosje op overhoekjes. 

Voor soortkeus zie tabel ‘Keuzehulp bomen en struiken’ in het handboek Bloeiend Erf. 

- Nabij de bloemenrand, grasstrook of andere plekken waar u regelmatig maait. 
- Nabij nest of nestkast van steenuil, kerkuil, torenvalk. 
- Nabij bomen, boomgaard of andere uitkijkposten van roofvogels.

- Veilig toegankelijk voor jaarlijks onderhoud. 
- Nabij schuil- en voedselgelegenheid zoals bomen, hagen en bloemen.

A. Zangvogels: aan een gevel, boom of schutting, hangend aan een tak, in dichte struik of klimop met 
beschutting. Op het oosten of noorden, niet in de volle zon. Minimaal 2 meter hoog. Voor roodborst op 1, 
max. 1,5 meter hoog. 
B. Boerenzwaluw: in toegankelijke schuur, stal, carport dicht onder het dak. Tegen een balk, op scheme-
rige plek met uitzicht op licht. Vrije aanvliegroute, met meerdere nesten bij elkaar, niet op de tocht, niet 
onder platte (zomers hete) daken.  
C. Huiszwaluw, D. Gierzwaluw & E. Mussen: meerdere nestkasten bij elkaar. Aan gevel van huis of schuur 
onder dakrand of dakoverstek. Voor gierzwaluwen en mussen eventueel ook vrij aan gevel te hangen op 
minimaal 3 m. hoogte. Oost- of noordoostgevel, voor huiszwaluw onder witte dakrand -goot. 
F. Kerkuil: donkere toegankelijke, rustige zolder van schuur of boerderij. 
Invliegopening minimaal 4 meter hoog, ø 15 cm. Nestkast bij voorkeur op 10 meter van invliegopening 
gebouw. 
Niet op erven waar ook boerenzwaluwen broeden. 
Niet in weidevogelgebied. 
G. Steenuil: op een horizontale tak in een boom in de boomgaard. Tegen boomstam of gevel. In een 
toegankelijk gebouw tegen de gevel.
Niet in volle zon. Vrije aanvliegroute, tussen 2 tot 5 meter hoogte. Wanneer in gebouw dan met opening 
richting open zijde schuur.
Voorzichtig in weidevogelgebied. 

- Op het voor- of zij-erf waar van oudsher een boomgaard aanwezig was.
- Op het schapen-  of geitenveldje.
- Op (een deel van) een gazon of grasveld.
- Ter aanvulling van huidige of vervallen boomgaard

- Waar de haag 4-6 meter breed mag worden.
- Op een plek waar van oudsher een struweelhaag aanwezig was.
- Als windbescherming rondom uw achtererf. 
- Als erfafscheiding (in plaats van schutting).
- Als verbinding tussen andere vegetatie-structuren.

Voor soortkeus zie tabel ‘Keuzehulp bomen en struiken’ in het handboek Bloeiend Erf.

- Afscheiding (0,5 – 1,5 meter hoog en 40 – 100 cm breed). 
- Rondom boomgaard, moestuin of siertuin. 
- Als begrenzing van het terras. 

Voor soortkeus zie tabel ‘Keuzehulp bomen en struiken’ in het handboek Bloeiend Erf.

- Aan gevels van schuren of andere gebouwen. Aan hoge palen of boomstammen. 
- Op veilig toegankelijke plekken voor onderhoud en montage. 
-  Met de voorzijde naar de zon. Op plekken met vrije aanvliegroute van minimaal 3 meter.  

Op minimaal 4 meter hoogte. Meerdere kasten op verschillende plekken.

- Op zonnige, luwe stukjes kale grond of andere enigszins achterstallige plekken.
- Langs of midden over een gazon. 
- Langs een boomgaard, in een moestuin, langs water.
- Ideaal in combinatie met struweel, bomen of water.

- Staand op een zonnige en luwe plek, niet richting het zuidwesten. 
- Hangend aan een gevel een boom of paaltje in de boomgaard. 
- Nabij of in een bloemenrand of en struweelhaag. Nabij bloeiende bloemen, struiken of bomen.
- Indien mogelijk bij zand, leem en/of water.  

-  Moeilijk bereikbare (functieloze) hoekjes die al enigszins verwaarloosd zijn of waar in  
de loop van de tijd spullen zijn verzameld.

- Op zonnige plekken, in de luwte.
- Bij voorkeur in combinatie met andere vegetatie-structuren.

- Op een zonnige plek, in de buurt van andere vegetatiestructuren, maar niet te dicht bij bomen. 
- Een natuurlijke laagte op uw terrein die iets verder kan worden afgegraven.   
- Niet in contact met sloten of andere waterwegen. 
- Bij voorkeur 15-25 meter in doorsnee. 
- Kale zonnige plekken voor kleinere vijvers of waterbakken.

- Nabij knotwilgen, hagen en/of andere bomen en struiken waarvan u regelmatig snoeiafval heeft. 
- Een langgerekte plek, als afscheiding en windbeschutting, bijvoorbeeld in plaats van schutting.
- Bij voorkeur met een oost-west oriëntatie. 
- Daar waar palen in de grond kunnen worden geslagen.

De paginanummers bij de maatregelen in deze tabel verwijzen naar de pagina’s van het 
handboek Bloeiend Erf. Dit handboek zit boordevol informatie over biodiversiteit op het erf. 

U vindt het handboek op www.anvhollandsnoorden.nl 

Wilt u de biodiversiteit op uw erf stimuleren en wilt u meer weten over het laten
uitvoeren van een erfscan? Neem dan contact met ons op via 

info@anvhollandsnoorden.nl of 06-5342 0864
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2.  Hoogstamboomgaard  
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(pag. 65)

8.  Muizenruiter of -piramide 
(pag. 66)
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12. Poel en water (pag. 78)
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