
Geluk zit hem in een klein vogeltje 
 

Jij bent vandaag een geluksvogel omdat je de vogels gelukkiger gaat maken en daarmee jezelf ook. 

We genieten van deze vogels door hun leuke gezang in de tuin en daarnaast kunnen ze ook nog 

helpen om ongemakken als jeukende bultjes bij ons te voorkomen.  Hoe? Dat lees je hier. 

Geluk door natuur.Natuur om je heen is rustgevend en er wordt veel onderzoek  gedaan naar 

gelukshormonen in relatie tot meer buiten zijn in de natuur. Als wij aan natuur denken, horen we 

vogels fluiten bij het wakker worden en zien we de zon in de tuin schijnen met dauw op de plantjes 

en glinsterende spinnenwebben. Natuur in je tuin, daar hebben we dus allerlei sensaties bij: van leuk 

fluitende vogels, lekker geurende bloemen, vochtig mos, wegspringende kikkertjes, vretende rupsen, 

zoemende bijen, plagerige wespen, tot heel sporadisch een glimp van de mysterieuze vos of een 

scharrelende egel. Bij een natuurlijk evenwicht vinden we al deze organismen volop en leven ze van 

elkaar en met elkaar in onze omgeving zodat wij  van ze kunnen genieten. 

Maar daar gaat het mis, het natuurlijk evenwicht is zoek!  In het nieuws hoor je over de 

buxusmotplaag die alle buxusstruiken opeet en de eikenprocessierups die bij ons jeuk en 

benauwdheid veroorzaakt. Door te veel buxusstruiken en eikenbomen is het biologisch evenwicht uit 

balans geraakt met te veel eten voor deze rupsen en te weinig natuurlijke vijanden die ze opeten. Wij 

gaan dit nu een beetje herstellen door hun vijanden te lokken deze winter en ze nestmogelijkheden 

aan te bieden. Mezen vinden deze rupsen een heerlijk hapje en voeren hun jongen per nest wel 

10.000 rupsen. Met 8 tot 10 jongen per nest  komt het na een paar jaar tot een nieuw evenwicht 

waarbij de populatie rupsen in toom wordt gehouden en de eikenbomen en buxussen overleven. 

Bovendien zullen er meer roofvogels op de mezen af komen. 

Dus geluksvogel, we nodigen je uit om nestmogelijkheden en wintervoedsel voor de mezen te 

komen maken en iets te horen te krijgen over de natuur in onze omgeving: natuurpark de Oude 

Haven.  


