haal meer

De natuur begint op je eigen drempel! Je hoeft er niet ver voor weg.
Met wat aandacht en kleine aanpassingen haal je de natuur naar jouw tuin
of balkon. Met een klimplant, voederplek of schuilplaats in de tuin kiest

in je

tuin

een toevallige passant, zoals een zanglijster, salamander, vlinder, bij of
egel, jouw tuin of balkon tot vaste stek. Probeer het eens uit!
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5 tips voor meer

natuur in je tuin
5. Een heg

3. Vlinderkroeg

1. Vogeldis

Bloeiende st
ruiken en b
loemen
in de tuin tr
ekken rupse
n en
insecten aa
n en zijn da
armee
een vrolijke
dis voor vo
gels.
In het naja
ar eten de
vogels
bessen en za
den van klim
vuurdoorn
op en
. Hang in d
e winter
een voeder
silo voor ze
op.

2. Minivijver

Vlinders drinken van
bloemen
met veel nectar. Maak
een
vlinderkroeg met lav
endel,
ereprijs of marjolein!
Rupsen
doe je een plezier me
t veel
plantenbladeren, voor
ze zich
ontpoppen tot vlinde
r eten ze
zich daar vol mee.

Van een schaal of kleine bak
e.
maak je snel een minivijvertj
r
hie
Vogels en egels komen
drinken, libellen en kikkers van
een
en
vind
en
n
cte
gen er inse
plekje voor hun eitjes.

vo

l leven
Met een he
g en klimop
creëer
je plekken
waar vogel
s en
vlinders sch
uilen en vo
edsel
vinden. Een
heg verbin
dt je tuin
ook met le
efgebieden
van dieren
buiten de tu
in.

4. Rommelhoekje

graag
Egels en padden zoeken
lme
beschutting in een rom
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hoek. Ze schuile
ak
Ma
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ken het als
peltje
zo’n hoekje met een sta
of wat
op
stenen, een takkenho
d.
afgevallen bla

Waarom?
Tijdens de hoosbuien - waar we steeds vaker mee te
maken hebben - moet het regenwater snel worden
afgevoerd om overlast te voorkomen. Dit betekent
een enorme druk op het riool.
Burgers die hun tuin
vergroenen leveren een
belangrijke bijdrage aan de
leefbaarheid van hun buurt.
Zeker als men bedenkt dat
plusminus 40 procent van de
stedelijke oppervlakte in bezit is
van bewoners.

Jouw tuin is belangrijk!

Meedoen?

Ook jouw tuin is een onmisbare schakel voor de natuur in de buurt en de stad.
Vogels en insecten vliegen van de ene tuin naar de andere. Tuinen bieden
voedsel, veiligheid en nestgelegenheid voor dieren. Bloemen en bomen geven
de straten kleur en geur. Dat is goed voor de biodiversiteit én voor onszelf. In een
groene buurt is het fijner om te leven en te spelen. Met de 5 eenvoudige tips die
hierboven staan wordt ook jouw tuin een groene oase.

Wil je een groene tuin, maar je weet
niet hoe? Vraag dan advies aan een
KNNV-tuinambassadeur. Zij hebben
ervaring met natuurrijk tuinieren.
Of wil je meer weten over de natuur
en deze zelf ontdekken? Ga dan
naar www.knnv.nl
Haal inspiratie uit het boek
Tuinieren voor (wilde) dieren.
Kijk voor meer tuinboeken op
www.knnvuitgeverij.nl
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