DE
NATUURINCLUSIEVE
TUIN CHECKLIST
Een tuin voor mens én dier
Verschillende Lagen
Groen

De natuur groeit in verschillende lagen.
Zo zijn er grassen, bodemplantjes,
struiken, kleine en grote bomen. Dieren
zoeken hier naar in uw tuin. Dus plant
niet alleen gras, maar creëer meerdere
lagen van groen met bomen en struiken,
en zie steeds meer leven ontwaken in
uw tuin.

Bloemen en Kruiden
Tuinen zijn overgenomen door
stenen en grasmatten. Ook al
ziet dit er misschien netjes uit,
de natuur heeft hier weinig aan.
Plant in uw tuin wat wilde
bloemen en laat een deel van
het gras uitgroeien tot kruiden.
Een heleboel insecten en vogels
halen hier voeding uit, en ze
zullen u hier erg dankbaar voor
zijn.

Insectenhotels
De bijen, vlinders en andere insecten
hebben het moeilijk in Nederland.
Maar met uw tuin kunt u ze helpen.
Plaats minstens een of zelfs enkele
insectenhotels op rustige plekken van
uw tuin, het liefst naast bloemen of
struiken, en geef de Nederlandse
insecten een steuntje in de rug. Want
zonder deze insecten, valt onze natuur
uit elkaar. U kunt deze op meerdere
plekken kopen, of u kunt er zelf
gemakkelijk eentje maken.
Vliegende insecten
zijn verantwoordelijk
voor 75% van de
bestuiving van ons
voedsel!

Vogelhuisjes en
Nestkasten
Ook veel vogel- en vleermuissoorten
hebben het zwaar in Nederland. Maar
wederom kan uw tuin de redding zijn.
Vogelhuisjes in een groene tuin, zoals de
uwe is of gaat zijn, of nestkasten aan de
gevel geven een heleboel vogels en
vleermuizen een plek om jongen groot te
brengen. Plaats verschillende formaten
huisjes voor verschillende soorten vogels.
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Eetbaar Nederlands
Groen

Een groene tuin is mooi, maar onze
natuur heeft weinig aan groen dat niet
afkomstig is uit Nederland, of als het
alleen maar sierplantjes zijn. Plaats
daarom bessenstruiken en ander
eetbaar groen dat een Nederlandse
afkomst heeft in uw tuin. Struiken die
bloeien of besjes hebben die wij niet
kunnen eten zijn voor ons niet
misschien niet nuttig, maar is wel
eetbaar groen voor de Nederlandse
dieren. Dus denk na over wat wij eten en
wat dieren eten. Dat is leuk voor uzelf
en leuk voor verschillende Nederlandse
dieren en insecten.

Georganiseerde
Chaos
De natuur is dol op chaos. Loop
maar eens een rondje door het bos,
en het valt meteen op. Creëer dit ook
een beetje in uw tuin. Snoei uw
bomen en struiken niet te strak, laat
de overgang tussen verschillende
delen van de tuin overlopen, en laat
snoeisels of takken in een hoekje
van uw tuin liggen. U denkt
misschien dat zo'n rommelhoekje
slordig staat, maar dat veranderd wel
wanneer u ineens een egel in uw tuin
ziet nestelen, of meer vlinders ziet
rondvliegen.
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Groene Muren en
Heggen
In onze tuinen zijn er veel kale muren en
schuttingen. Dat is zonde! Plaats
klimplanten tegen deze muren of
schuttingen, of vervang de schutting met
een heg. Dit helpt de tuin af te koelen in
de zomer, helpt met het opvangen van
water tijdens stortbuien, zuivert de lucht
in uw tuin en geeft dieren en insecten
een plekje om voedsel te vinden, te
schuilen of te nestelen. En het staat ook
nog een mooi.

Groene omgevingen
zijn op warme dagen
snel meerdere graden
koeler dan gebieden
met alleen stenen.
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