Tips voor thuis
Een tuinpaadje hoeft niet per se van steen te zijn; je kunt ook houtsnippers of boomschors
gebruiken. Door een paadje dat niet van steen is, kan het regenwater ook beter verdwijnen.
Heb je een donker plekje in de tuin of een kale schutting? Plant een klimop. Grote kans dat
klimop het daar goed doet. Insecten en vogels profiteren.
Gebruik snoeiafval van bomen en struiken om een houtwal te maken. Dit is voor allerlei
dieren een goede schuilplaats.
Ga zelf thuis in je tuin kruiden (tomaat / peper / salie / rozemarijn / tijm / munt) kweken. In
een paar potten en bakken is al genoeg.
Heb je zevenblad in de tuin, trek en graaf het nooit uit. Het wordt alleen maar meer. Knip het
af en eet het op. Na verloop van tijd nemen andere planten de plaats wel in en ben je klaar.
Water is heel belangrijk voor planten en dieren. Zelfs een minivijvertje van een afwasteiltje of
een ingegraven plantenpot in je tuin kan al vogels en egels lokken. En kikkers en libellen.
Vang zelf in je tuin regenwater op en gebruik dit voor je planten. Een eigen helofytenfilter is
te groot voor de meeste tuinen. Is een gezamenlijke helofytenfilter in je wijk een optie?
Misschien wil je zelf imker worden. Download het gratis ebook van Jeroen Vorstman “Een
jaar uit het leven van een bijenvolk” om een indruk te krijgen.
Je kunt ook zelf een groen dak maken op een schuurtje. Soms kun je er zelfs subsidie voor
krijgen. Check wel even of je dak er geschikt voor is!
Met een fruitboom of notenboom in de tuin help je vogels en insecten en je plukt er ook zelf
de vruchten van.
Bloemen zijn belangrijk voor insecten maar andersom ook. Misschien wil je wel een
bijenhotel in je tuin of op je balkon? Kies dan wel voor een goed bijenhotel met een
keurmerk, een slecht bijenhotel heeft geen nut voor insecten en is dus weggegooid geld.
Voor meer info kijk op de website van de Bijenstichting.
Vind je het leuk om te kijken of het goed gaat met de bijen in Nederland? Tel mee in het
voorjaar met de Nationale Bijentelling. Kijk op de website van Nationale Bijtelling.
Heb je een hoekje over in je tuin? Daar kun je een mix met wilde bloemen zaaien. Ook kun je
een paar tegels verwijderen om zo ruimte voor wilde bloemen te maken. Goed voor bijen en
andere insecten. Laat het gras groeien of maai in gedeeltes.
Met een stapeltje stammen kun je bijen en andere insecten helpen. Ze kunnen er eitjes in
leggen, zichzelf opwarmen in de zon en het gebruiken als uitkijkpost.

