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EEN TUIN

VOL DIEREN
Een tuin gaat pas echt leven als er de nodige beestjes in rondscharrelen. Hoe
zorg je ervoor dat egels, vlinders, vogels en allerlei andere dieren of insecten je
tuin een goede verblijfplaats vinden? En wist je dat bijvoorbeeld egels ook
nuttig zijn om slakken uit je moestuin te weren? Hoe krijg je deze beesten in je
tuin? Deze factsheet gaat daar dieper op in.
Hoe gevarieerder de tuin, hoe beter het is voor insecten, vlinders en vogels. De basis voor een diervriendelijke tuin
is goede beplanting. Deze geeft dieren de mogelijkheid nesten te bouwen, te kunnen schuilen en een gevoel van
veiligheid. Met een beetje aandacht kun je een tuin zo inrichten dat hij extra vriendelijk is voor insecten, vlinders,
vogels en zoogdieren.

BIJEN
Bloemen en bijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor bijen is het belangrijk dat in een tuin verschillende
planten aanwezig zijn die niet allemaal tegelijk bloeien. Daardoor kunnen bijen doorlopend verschillende soorten
stuifmeel verzamelen Er zijn veel verschillende soorten bijen, die allemaal op andere plekken nestelen. De grond,
dood hout, planten stengels, slakkenhuizen of muizenholletjes: allemaal plekken waar verschillende soorten bijen
nestelen. Je kunt bijen een plek geven door veel verschillende soorten (vooral inheemse) bloemen te planten. Verder
kunnen bundels rietstengels, bamboe en houtblokken met gaten (bijenhotels), de bijen een kans geven om te
nestelen. Ruim voor de winter niet alles op en laat bv. plantenstengels staan en laat meer rommelhoekjes toe.
Hagen, struiken, planten en gazons geven de wilde bijen een grotere kans op overleving.
TIPS VOOR MEER BIJEN IN JE TUIN
• Weten welke bijen in jouw tuin leven? Gebruik de bijenzoekkaart van Vroege Vogels
• Creatief aan de slag? Maak je eigen bijenhotel! www.bijenhotels.nl
• Tips voor een bijentuin van www.thegreenbee.nl
• Meer informatie over het bij-vriendelijk maken van je tuin of balkon

VLINDERS
Het vlindervriendelijk maken van je tuin begint bij de planten. Er zijn heel veel soorten planten en bloemen die een
tuin aantrekkelijk maken voor vlinders. Daarnaast houden vlinders van beschutte plekjes. Daarom vind je ze vaak op
zolders, in de schuur of tussen de bladeren. Je kan vlinders aan een geschikt thuis helpen door een vlinderkast op te
hangen, het liefst op een beschutte plek uit de wind. Als je tuin voldoet aan de eisen van vlinders komen ze vanzelf je
tuin bezoeken!

• Benieuwd welke vlindersoorten er in ons land
leven? Kijk op www.vlindernet.nl
• Voor meer tips over een tuin vol vlinders, kijk op
www.uwtuinvolvlinders.nl
• Voor een top 50 welke planten en bloemen
aantrekkelijk zijn voor vlinders én rupsen, kijk op
www.vlinderstichting.nl

VOGELS
De ideale vogeltuin is een tuin waar gevarieerd voedsel te vinden is, en waar ook schuwe vogels zich veilig voelen.
De eisen die vogels stellen zijn eigenlijk niet hoog. Ze willen iets te eten en een veilige plek om te rusten. Maar er
zijn heel wat verschillende soorten vogels, sommige vogels zijn brutaal en laten zich vaak zien, anderen zijn
schuwer. Om meer vogels in jullie tuin te krijgen is het belangrijk te kiezen voor levende materialen, in plaats van
dode. Plaats dus een heg in plaats van een schutting. Ook mag de tuin niet te netjes zijn, plekjes om voedsel te
vinden en te schuilen zijn er dan genoeg..
MEER TIPS OVER HOE JE VOGELS IN JE BUURTPROJECT KAN KRIJGEN IS TE VINDEN OP
• De Vogelbescherming heeft 10 tips om snel meer vogels in je tuin te ontdekken: www.vogelbescherming.nl
• Informatie over nestkasten, tuininrichting, vogels voeren vind je op www.vogelsinmijntuin.nl
• Op www.tuinreservaten.nl vind je ook allerlei informatie hoe je een tuin omtovert in een vogelrijke tuin

EGELS
Egels zijn als insecteneters nuttige dieren in een tuin. Ze eten vooral slakken. Regenwormen vinden ze heerlijk en
ook rupsen, kakkerlakken en pissebedden worden opgegeten. Zij ruimen ook aas/ en etensresten op. Wil je egels
in je tuin? Zorg dan voor goede schuilplaatsen van takken en bladeren en holletjes van bijvoorbeeld een omgekeerde dakpan of stuk boombast. Geen gehark dus, maar gewoon laten liggen! In de winter kunnen de egels hier
hun winterslaap houden en in de zomer dient het als broedplaats. Zorg er ook voor dat de plek veilig is voor egels
door geen giftige producten te gebruiken of door bij vijvers een loopplankje te plaatsen, zodat egels weer uit het
water kunnen lopen.
MEER WETEN OVER EGELS?
• Op www.egelbescherming.nl vind je een bouwtekening voor je eigen egelhuis!
• Feitjes en meer informatie wind je op www.allesoveregels.nl
• Op de site www.egelopvang.nl vind je egelopvangcentra in de buurt, tips wat te doen als je een verzwakte egel
hebt gevonden en allerlei extra informatie!

ANDERE DIEREN
Er zijn natuurlijk nog veel meer dieren die een veilig plekje kunnen vinden in jullie tuin, denk aan vleermuizen en
knaagdieren. Kijk op de kennisbank van Groen Dichterbij voor downloads als een handleiding voor het bouwen van
een beestentoren, een brochure Biodiversiteit in tuin en plantsoen of informatie over vleermuizen in jullie tuin.
Raadpleeg de website van de zoogdiervereniging voor diverse brochures over zoogdieren in je tuin.
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