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Vogeltuin  

Voor een ‘vogeltuin’ noemt Vogelbescherming deze voorwaarden: 
Veiligheid – Voer – Variatie – (plek voor) Voortplanting

De tien punten waar de ideale vogeltuin (liefst allemaal) aan moet voldoen.

1. Water (natuurlijke vijver of tenminste een vogeldrinkschaal).

2. Gazon.

3. Rijke variatie aan bloeiende (inheemse) planten (waar rupsen, vlinders, 

bijen en andere insecten op afkomen).

4. (Inheemse) planten, struiken, klimplanten, bomen met zaden of vruchten.

5. Struiken met doornen of stekels, als beschutting en nestgelegenheid.

6. Perceelafscheiding door middel van hagen.

7. Zo min mogelijk bestrating (minder dan 1/3 van de tuin).

8. Begroeide muren.

9. Rommelhoekjes (composthoop/takkenhopen/takkenrillen).

10. Er hangen nestkastjes voor vogels.

Hieraan toe te voegen:
11. gebruik geen bestrijdingsmiddelen en ook geen kunstmest. 

Hiermee creëer je een tuin die evengoed geschikt voor is (kleine) zoogdieren, 
amfibieën, insecten en andere geleedpotigen zoals spinnen, pissebedden, enz.



Bij een ontwerp  

Door hoogteverschillen aan te brengen vergroot je de oppervlakte van de tuin. 
Bovendien vergroot dit verschillen in vochtigheid (hoe hoger hoe droger) en is 
instraling van de zon (zonnig-schaduwrijk) niet overall hetzelfde. Dit is te
versterken door de donkere kant te beplanten en de lichte kant meer open te
houden.

Op kleinere schaal geldt dit ook: hoe ruwer, hoe meer oppervlakte, maar ook: 
hoe meer plekjes er zijn waar planten kunnen ontkiemen en kleine dieren zich
kunnen verschuilen.



Verschillen tussen nat en droog in een 
tuin zijn eenvoudig te realiseren door 
hoogteverschillen aan te brengen. “Hoe 
hoger, hoe droger”. Dit is te versterken 
door op de hoge delen een zanderige 
laag aan te brengen en door de lagere, 
uitgegraven delen flink aan te stampen of 
aan te rijden, waardoor de bodem 
dichtslaat –dat werkt zelfs op zanderige 
grond. Een laagje leem aanbrengen kan 
ook. Zo’n plek is erg geschikt om 
regenwater naar toe te leiden.  
Zonder in te zaaien zal op beide plekken
vanzelf een verschil in vegetatie ontstaan
–en dus ook meer variatie in bijv. het 
Insectenleven.

Natje en droogje 



Bij een ontwerp II  

In combinatie met de wensen:
- Maak eerst een ruwe indeling.
- Kan de tuin opgedeeld worden in 

meerdere ruimtes (‘kamers’)? 
- Wat staat in de zichtlijnen?
- Wat vol in het zicht? Wat niet?
- Waar zonnig? Waar schaduw?
- Waar hoog? Waar laag?
- Welke invloed heeft de omgeving?
En vul daarna pas de details in. 
Kortom werk van grof naar fijn.

Is een geheel natuurlijke tuin te veel van 
het goede, dan kun je een overgang 
maken van strak en netjes naar losjes en 
natuurlijk. Als er ruimte voor is natuurlijk..



Dakgroen

Op een vlak of niet te steil aflopend dakje 
is eenvoudig een sedumdak aan te leggen.

Is er geen dakbedekking van bitumen, dan
kan als onderlaag EPDM-folie aangebracht
worden.

In de handel zijn sedum-matten en water 
afvoerende drainageplaten verkrijgbaar.
Een goedkope oplossing bestaat uit oude
plantentrays die gevuld worden met 
tuinturf en potgrond en deze te vullen met 
vetplanten. 
Sedum-soorten kunnen in kleine stukjes
uitgestrooid en vastgedrukt worden. Het 
duurt iets langer, maar het scheelt veel
geld.



Hemels water  

Ontkoppel zo mogelijk alle regenwater van 
het riool. Dit water kan goed gebruikt
worden in de tuin. Bovendien scheelt het 
duur drinkwater en het ontlast de 
zuiveringsinstallaties. 

De eerste opvang kan zijn in een regenton
en het overige kan de tuin ingeleid
worden. Doe dit over een gootje van 
bijvoorbeeld dakpannen om een natte
muur en, bij heftige regenbuien, het 
uitspoelen van grond te voorkomen. 

Water afvoeren via een horizontale buis is 
niet aan te raden omdat deze gemakkelijk
verstopt kan raken door blad en vuil.



Vijver I 

Wanneer je een vijver aanlegt in een natuurlijke vorm is het belangrijk ervoor 
te zorgen dat het water, zeker in droge periodes, niet wordt weggezogen door 
capillaire werking. Gebruik EPDM-folie, dat is wel duurder, maar veel sterker en 
duurzamer dan vijverfolie. 
Aanleg. 
- Zet de vorm van de vijver uit en sla langs de rand paaltjes, waarvan de 

koppen allemaal waterpas, op dezelfde hoogte, staan.
- Maak de tuinvijver liefst zo groot mogelijk. Dit vraagt minder onderhoud, 

omdat het natuurlijk evenwicht zich gemakkelijker instelt. 
- Schroef een flexibele strip (10cm hoog is voldoende) aan de binnenkant van 

de paaltjes.  



- Zorg ervoor dat je vijver diep genoeg is; 
de diepste plek liefst tussen 100 en 120 
cm. Vissen en amfibieën (kikkers en een 
aantal salamanders) overwinteren nl. in 
het water. Maak de vijver, zo mogelijk, 
ondiep aan de noord- en westzijde en 
dieper in het zuiden en het oosten. Het 
ondiepe gedeelte warmt in het voorjaar 
snel op wat gunstig is voor de 
ontwikkeling van jonge larven.

- Leg de folie in het gat en laat het deels 
vollopen met water. Plooi nu het folie 
en laat er steeds meer water inlopen. 
Vouw tenslottede folie boven de 
flexibele rand een stukje terug. 

- Dek de rand af met stenen of hout. De 
begroeiing rondom zal zorgen dat de 
rand steeds minder in het zicht komt.

Vijver II   

ondiep gedeelte
met moerasplanten

afdekrand

plankje voor
egels en amfibieën

folie

flexibele
strip

paaltje

omgevouwen 
folie



Een vetbol schuivend aan een touwtje is  voor mezen geen probleem, mussen 
weten er ook wel raad mee, soms, maar is voor eksters en gaaien onbereikbaar. 
Voor kauwen is het een uitdaging. Nou ja… uitdaging…

Vetbol  



Dood hout = levend 
goud
Dode stammen en takken zijn zeer waarde-
vol als nestel- en voortplantingsplaats of 
voedselbron voor allerlei planten en 
dieren. Op zonnige plekken worden ze 
gebruikt door bijen en graafwespen. Op 
beschaduwde plekken kunnen 
paddenstoelen en zweefvliegen zich er op 
en in ontwikkelen, evenals allerlei kevers, 
spinnen en pisse-bedden. 
Staande dode boomstammen zijn voor 
andere dieren belangrijk dan liggende. 
Variatie in staande en liggende stammen 
zorgt dus voor meer variatie in het 
dierenleven. 
Verwijder dode stammen en takken dus 
niet. In verband met de veiligheid kan er 
indien nodig wel een ander plekje voor 
worden gezocht. 



Ook een ‘gewoon’, niet al te vaak gemaaid
en kortgeschoren gazon heeft zijn waarde. 
Vogels kunnen er wormen en insecten
zoeken. Laagblijvende plantsoorten zoals
madeliefje en ereprijs en mossen kunnen
er groeien. En het is erg geschikt om 
boembollen zoals sneeuwklokjes, 
sneeuwroem en crocussen in te planten. 
Dat betekent wel dat de eerste maaibeurt
pas is als deze zijn afgestorven, maar ze 
geven de tuin in het vroege voorjaar kleur
en zijn bovendien een bron van nectar 
voor de eerste insecten.

In oude gazons staan vaak al meerdere 
soorten wilde planten die door het 
regelmatige maaien kort gehouden 
worden. Omvormen naar bloemrijk 
grasland kan vaak al door nog maar 1-2x 
per jaar te maaien (en het maaisel af te 
voeren); zonder veel te hoeven bijzaaien.

Pieren pikken   



Een laagje rottend blad tussen struiken en vaste planten geeft door vertering 
voeding aan de bodem, is schuilplaats voor veel klein dierlijk leven en het zorgt 
er bovendien voor dat de grond minder snel uitdroogt. Door er veel 
voorjaarbollen (sneeuwklokje, sneeuwroem, scilla) tussen te planten valt het 
dode blad al snel niet meer op en waait het bovendien niet weg.

Rottigheid  



Rottigheid II  

Gooi niet alle slechte fruit weg: in de nazomer eten vlinders en andere insecten 
er van (ook wespen, dus let op de plek waar je het neerlegt) en in de winter is 
het extra voedsel voor de vogels.



Takkenhopen, houtstapels, wortelkluiten, losse stapelmuren, steenhopen en 
(holle) boomstammetjes kunnen dienen als schuil- nest- of overwinterings-
plaats. Dit werkt ook in het klein. Stapel het materiaal zo dat er inkruip-
mogelijkheden en afgeschermde ruimten ontstaan. Bij grotere ‘bouwwerken’ 
kunnen er holle dakpannen, kistjes, holle bakstenen en andere holle stapelbare 
elementen in verwerkt worden. Kleinere hopen kunnen prima tussen hoge 
struiken geplaatst worden. Ze zijn dan een groot deel van het jaar, als alles in 
het blad staat, aan het oog onttrokken en ze vormen na verloop van tijd 
bovendien een groeiplaats voor planten en mossen.

Stapelen    



(On)gewenst I 

Slakken.
Kies je voor een natuurlijke tuin, dan zal zeker ook het aantal slakken 
toenemen. Slakken zorgen voor het opruimen van organisch materiaal en ze 
dienen als voedsel voor een groot aantal diersoorten. Gewenst dus, maar 
slakken vreten ook je jonge aanplant op. Ongewenst dus. Als je slakken 
chemisch bestrijdt dan is dat ook slecht voor bijv. egels en vogels.
Een teveel aan slakken kun je ‘vangen’ door plaatselijk wat snoeiafval of restjes 
sla of andijvie neer te leggen. De slakken zullen daar ‘s nachts op af komen en 
‘s morgens kan dan alles eenvoudig opgeraapt worden.
Knoflook is giftig voor slakken, ze mijden plaatsen en planten die met knoflook-
extract zijn bespoten. 

Tegen mieren die binnenkomen.
Citroensap, koffiedik, zwarte peper, hele kruidnagels, cayennepeper, salie, 
kaneel of pepermunt. En komkommerschillen.

Tegen muggenlarven.
Ververs regelmatig de drinkbakjes. Zorg dat er geen waterplasjes blijven staan 
in bloempotten e.d. In een vijver worden de larven meestal wel opgegeten 
door vissen, kikkers en salamanders. 



(On)gewenst II   

Door takken (snoeihout, al dan niet met 
stekels) over kale grond te leggen waar net 
geplant of gezaaid is voorkom je dat het 
een kattenbak wordt.

Wilgen zijn bepaald geen populaire
tuinsoorten. Toch is er iets voor te zeggen
om in een grotere tuin een of meer wilgen
te planten. De katjes zijn in het vroege
voorjaar een rijke bron van voedsel voor
veel insecten. Doordat ze zo buigzaam zijn
en zich goed laten snoeien kun je er een
aantal planten en tot een speelhutje
vormen en binden.



Dat mollen in voedselrijke, strakke gazons 
en onder straatwerk bepaald niet gewenst 
zijn moge duidelijk zijn. 
Maar hoe minder voedselaanbod, hoe 
sneller ze weer vertrokken zullen zijn. Een 
van de redenen om geen kunstmest op de 
gazons te strooien.

In arme, eenmaal per jaar gemaaide 
bloemrijke grasvelden zullen mollen 
minder voedsel (wormen vooral) vinden 
en zullen er minder zijn of zullen ze 
vertrekken. Anderzijds zullen de 
molshopen daar veel minder opvallen 
tussen de hogere begroeiing. Bovendien is 
de omhoog gewerkte, kale aarde een 
geschikte plek voor zaden om te 
ontkiemen zonder de concurrente van de 
al aanwezige planten.

Mollen!! 



Betekenis: nectarplanten voor veel insecten; voedselplanten voor larven en 

rupsen van insecten; dode holle stengels zijn overwinteringsplek voor 

insecten; het zaad is voedselbron voor vogels en muizen. 

Hoge, meerjarige soorten: Cichorei, Echte valeriaan, Fluitekruid, Gewone 

bereklauw, Kaardebol, Kaasjeskruid –soorten, Knikkende distel, 

Koninginnekruid, Pastinaak, Slangenkruid, Teunisbloem, Toorts –soorten, 

Valeriaan, Wilde peen. * Veel soorten zijn toe te passen in plantenborders.

Zaaien: meng het bloemenzaad door fijn, droog zand en strooi dat uit.

Aanleg en onderhoud:

- Soorten ontkiemen alleen op kale grond, dus alle begroeiing verwijderen en 

het perceel spitten of frezen.

- Inzaaien in het voorjaar; slechts 1 gram zaad per m2 voor grotere en steviger

planten (vooraf het zaad door droog fijn zand mengen). 

- Maaien in februari/maart en slechts eens in de 3 tot 5 jaar. Eventueel een

klein deel in juni al maaien; hierdoor wordt de bloeiperiode van het geheel

verlengd met 6 tot 8 weken.

- Laat bij het maaien minstens 10% staan, voor de insecten.

- Maaisel afvoeren.

Ruigte



Betekenis: Nectarplanten voor veel insecten, kleurrijk.

Lage tot halfhoge, eenjarige soorten: Akkerleeuwenbek, Bolderik. Echte 

kamille, Franse silene, Gele ganzenbloem, Grote klaproos, Koekruid, 

Korenbloem, Voederwikke, Wilde ridderspoor

Zaaien: meng het bloemenzaad door fijn, droog zand en strooi dat uit.

Aanleg en onderhoud:

- Soorten ontkiemen alleen op kale grond, dus alle begroeiing verwijderen en 

het perceel spitten of frezen.

- Inzaaien in het voorjaar; slechts 1 gram zaad per m2 voor grotere en steviger

planten (vooraf het zaad door droog fijn zand mengen). Voor extra stevigheid

evt. wat graan meezaaien.

- Maaien in oktober, nadat het zaad is afgerijpt.

- Maaisel afvoeren.

- Spitten in het voorjaar.

- De eerste jaren bijzaaien; onderspitte zaden moeten in een later jaar eerst

weer naar boven gespit worden.

Bloemakker   



Betekenis: nectarplanten voor veel insecten, kleurrijk.

Lage tot halfhoge, meerjarige soorten: Beemdkroon, Beemdooievaarsbek, 

Betonie, Blauwe knoop, Duifkruid, Gele morgenster, Gewone agrimonie, 

Gewone margriet, Grasklokje, Grote centaurie, Grote graslelie, Havikskruid, 

Knoopkruid, Madelief, Pinksterbloem, Ratelaar, Sint-Janskruid, Veldsalie, Wilde 

marjolein. * Veel soorten zijn prima toe te passen in plantenborders

Zaaien: meng het bloemenzaad door fijn, droog zand en strooi dat uit.

Aanleg en onderhoud:

- Soorten ontkiemen alleen op kale grond, dus alle begroeiing verwijderen en 

het perceel spitten of frezen.

- Inzaaien in het voorjaar; slechts 1 gram zaad per m2 voor grotere en steviger

planten (vooraf het zaad door droog fijn zand mengen). Geen graszaad

meezaaien; grassen zijn te concurrerend en verschijnen vanzelf.

- Maaien in oktober, nadat het zaad is afgerijpt. Maaihoogte ongeveer 10 

centimeter om de bladrozetten heel e houden.

- Maaisel afvoeren (= afvoeren van voedingsstoffen, want hoe armer de grond, 

hoe meer bloemen).

Bloemenweide   



Laat bij het maaien altijd van bloemen-
weides en ruigtes altijd minstens 10% 
staan; de dode stengels zijn een 
schuilplaats voor onder andere wantsen 
en oorwormen en worden door veel 
insecten gebruikt om eitjes in te leggen of 
om in te overwinteren als pop.
Laat deze om dezelfde reden ook in de 
bloemenborders staan.

Maai niet te kort om de bladrozetten van
overblijvende planten heel te houden.

Voer het maaisel en het blad wel af want 
anders verstikken de planten eronder. 
Bovendien voer je daarmee voedings-
stoffen af. 

Stelregel: hoe armer de bodem, hoe rijker
de flora.

Niet maaien – wel afvoeren  



Brandnetels, zevenblad en distels zijn voor 
velen een gruwel in de tuin. Ze groeien 
overal doorheen en zijn nooit meer weg 
te krijgen. En dat klopt ook wel. Deels.

De bloemen van zevenblad en distels zijn 
echter een belangrijke nectarbron voor 
veel soorten insecten, bovendien eten 
vogels de zaden van distels. Brandnetels 
zijn de voedselplant voor rupsen van veel 
soorten vlinders, waaronder atalanta, 
dagpauwoog en gehakkelde aurelia.

Woekeraars als zevenblad en brandnetels 
kun je ze in een grote pot zetten om ze in 
toom te houden. Distels woekeren niet 
maar zaaien zich uit. Op ongewenste 
plekken verdwijnen al snel door ze te 
blijven maaien of afknippen (niet 
uitsteken of uittrekken).

Opgepotte lastpakken



Stekelig pleidooi  

De meidoorn en de vuurdoorn hebben, beiden zoals de naam het al zegt 
doorns. Oudere, in elkaar gegroeide struiken zijn behoorlijk ondoordringbaar. 
Toch is er veel voor te zeggen om ze toe te passen, ook in de kleine tuin. In het 
voorjaar bloeien ze rijk met kleine kleine, meestal witte bloempjes waar talloze 
insecten nectar komen halen, in de nazomer hangen ze vol met kleine rode of 
oranje bessen waar veel vogels dol op zijn en ze geven door hun doorns goede 
beschutting aan veel soorten. Bovendien laten ze zich –met handschoenen 
aan- prima leiden en snoeien, zodat ze niet teveel ruimte innemen.



Plantenlijstjes

Sterke vaste planten (niet inheems)
Damastbloem - Hesperis
Echte geranium - Geranium endressi
Fijnstraal - Erigeron
Geitenbaard -Aruncus dioicus
Hemelsleutel - Sedum 'Herbstfreude'
Herfstanemoon - Anemone tomentosa
Herfstaster - Aster agaroides, frikartii, enz.
Kogeldistel -- Echinops
Lavendel -soorten
Rode zonnehoed - Echinacea purpurea
Zonnehoed - Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Zonneogen - Heliopsis

Bollen en knollen 
voor verwildering
Crocus
Kievitsbloem
Sneeuwklokje
Sneeuwroem
Speenkruid
Sterhyacinth
Vingerhelmbloem
Vogelmelk
Winterakoniet

Lage of laag te houden bloemheesters
(niet inheems)
Spierstruik - Spirea japonica
Amerikaanse sering - Ceanothus
Amerikaanse weigelia - Diervilla sessilifolia
Boerenjasmijn - Philadelphus 'Manteau d'Hermine'
Brem (zandgrond) - Cytisus
Bruidsbloem - Deutzia gracilis
Heesterganzerik - Potentilla fruticosa
Hertshooi - Hypericum moserianum
Indigostruik - Indigofera heterantha
Lijsterbesspirea - Sorbaria sorbifolia
Schijnkerria - Rhodotypos scandens
Sierappel - Malus ‘Red Sentinel’
Sneeuwbal - Viburnum plicatum 'Mariesii'
Vlinderstruik - Buddleja 'Nanho Bleu‘ (onder andere)

Muur, pergola
Blauwe regen
Bosrank 
Druif
Heggerank
Kamperfoelie
Klimhortensia
Klimop
Passiebloem
Rambler rozen
Vuurdoorn
Winterjasmijn

Kleine bomen, hoge struiken
Gelderse roos
Hazelaar
Kardinaalsmuts
Kornoelje
Krentenboompje
Lijsterbes
Mispel
Sierappel - Malus 'Red Sentinel'
Vlier (bladluis, roetdauw)
Vuilboom
Wegedoorn
Zwarte els

Schaduw-half schaduw
Akelei
Aronskelk (bessen giftig)
Bosaardbei
Bosanemoon
Elfenbloem, Epimedium
Gevlekt longkruid
Groot heksenkruid
Japanse wasbloem
Judaspenning
Lievevrouwebedstro
Maarts viooltje
Rodgersia -soorten
Salomonszegel
Schuimbloem - Tiarella
Slanke sleutelbloem
Vingerhoedskruid
Vrouwenmantel
Zenegroen



Paddenstoelen  

De eenvoudigste manier om 
paddenstoelen in je tuin te krijgen is door 
boomstronken te laten staan en op 
beschaduwde, enigszins vochtige plekken 
stammetjes neer te leggen. 

Heel veel paddenstoelen die niet op hout 
groeien leven in symbiose met bomen als 
beuk, eik, linde, hazelaar, berk. Om deze 
(en dus eerste de ondergrondse 
schimmeldraden) tot ontwikkeling te laten 
komen is het belangrijk dat je de grond 
met rust laat. Dus: niet spitten, niet 
bemesten en geen chemische 
bestrijdingsmiddelen toepassen, en laat 
mossen groeien. Dikke pakketten afvallen 
blad remmen de groei van veel soorten 
paddenstoelen. 

En geduld hebben. 



Vogelvoer   

Hierboven een gezellig stel bij mijn ‘extra 
beveiligde’ pindakaaspot. Het is niet de 
fraaiste uitvoering, maar ze is wel effectief 
tegen kauwen en eksters. Jammer is wel 
dat de nogal schuwe grote bonte specht 
zich er ook door laat afschrikken. 
Door het deksel iets meer dan half open te 
snijden is de pot geschikt voor los voer, 
wanneer de pindakaas op is. Het zaad dat 
de ‘kleintjes’ niet opeten kan dan op een 
open plekje voor de duiven en kauwen 
gestrooid worden.

Zelfs in koude periodes zijn vogels selectief 
en gooien vaak veel strooivoer op de 
grond. Niet alles wordt opgegeten door 
bijvoorbeeld vinken die het liefst van de 
grond eten. Staat de voerplank tussen de 
planten dan zullen daar in het voorjaar 
gegarandeerd veel zaden ontkiemen. 
Vooral granen.



In de kast  

Binnenmaat
16x16x30cm

Spreeuw
vlieggat ø4,5cm

Binnenmaat
12x12x26cm

Ringmus
vlieggat ø4,0cm

Koolmees
Bonte vliegenvanger

vlieggat ø3,2cm

Pimpelmees
vlieggat ø2,8cm

Gekraagde roodstaart
vlieggat ovaal
5,0cm hoog, 
3,0cm breed

Binnenmaat
(3x) 11x12x20cm

Huismus
vlieggat ø3,5cm

Binnenmaat
12x12x16cm

Grauwe vliegenvanger
vlieggat rechthoekig

12x11cm



Insecten zijn eng, vies, steken, bijten.. Zeggen ze. Vinden we. Maar wanneer je 
je er in gaat verdiepen gaat er een wereld voor je open, zelfs in een klein 
stadstuintje. Vlinders, libellen, wantsen, lieveheersbeestjes, zweefvliegen, 
kevers, enz. enz. Nu is aangetoond dat de insecten in Nederland hard achteruit 
gegaan zijn door onder andere het intensieve landgebruik, is er veel voor te 
zeggen om tuinen insect-vriendelijk in te richten .

Insecten 



Vlinders   

Vlinders in de tuin
- Kies voor inheemse plantensoorten, die bieden betere voedingsstoffen. Kies 

het sortiment zo dat er van het vroege voorjaar tot het najaar bloemen zijn.
- Creëer hoogtes en laagtes en beschutte hoekjes  in je vegetatie, als 

herkenningspunt en uitkijkpost voor vlinders.
- Ruim je tuin in de winter zo min mogelijk op zodat eitjes, rupsen en poppen 

overleven.
- Leg een kruidentuin of moestuin aan en laat enkele planten aan de vlinders.
- Rottend fruit is een voedingsbron voor veel vlindersoorten.
- Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en zo min mogelijk meststoffen.

Waardplanten voor rupsen
- vuilboom, wegedoorn: citroenvlinder, boomblauwtje
- grote brandnetel (evt. in een pot vanwege het woekeren): atalanta, 

dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, landkaartje, distelvlinder
- pastinaak, (wilde) peen, venkel en dille: koninginnepage
- koolsoorten en andere kruisbloemigen : witjes
- look-zonder-look, pinksterbloem en judaspenning: oranjetipje
- klimop, struikhei, hulst, vlinderstruik en kattenstaart: boomblauwtje
- diverse distelsoorten, kaasjeskruid: distelvlinder



Boorgaten tussen de 3 en 8 mm. De lengte van de gang minimaal 15 cm: hoe 
dieper, hoe meer nestcellen de bijen kunnen aanleggen. De kleine kastjes die 
te koop zijn in bijv. tuincentra zijn te ondiep. In een buisje worden meerdere 
eitjes gelegd en uit het laatste is altijd een mannetje, dus hoe korter, hoe meer 
mannetjes.

De boorgangen of stengels moeten aan één kant dicht zijn.

Gebruik hard hout, zoals eiken, esdoorn, es of beuk. Zacht hout heeft als 
nadeel dat de gangen niet glad zijn van binnen en dat beschadigt de vleugels. 
Kies goed gedroogd hout, dat scheurt minder.

Plaats het bijenhotel op een zonnige plek.

Zorg voor een afdakje tegen instromend regenwater.

Vervang op tijd de nestblokken of stengels. Na een jaar of twee worden veel 
bijenhotels minder geschikt vanwege scheuren en schimmelvorming. Om 
vervanging makkelijk te maken is het aan te bevelen om met een systeem van 
uitneembare delen te werken. 

Zorg voor een voedselrijke omgeving met veel bloemen van het vroege 
voorjaar tot de nazomer.

Insectenhotels   



In Nederland komen 360 soorten wilde
bijen voor, verdeeld over 37 geslachten
zoals Maskerbijen, Wespbijen, Honingbijen
en Hommels. De meeste soorten zijn
solitair levend, steken niet en hebben vaak
een voedselspecialisatie, waardoor ze voor
hun nectar afhankelijk zijn van één of 
slechts enkele inheemse plantensoorten. 
Bovendien zijn ze vaak sterk plaats-
gebonden. Veel soorten graven in 
zanderige bodem een holletje waar ze hun
eitjes in leggen. Mussen weten zo’n plek
overigens ook te waarderen: nl. om er een
stofbad te nemen.

De Gewone honingbij komt oorspronkelijk
niet in Nederland voor. Omdat ze in grote
volken leven en niet kieskeurig zijn uit
welke bloem ze hun nectar halen zijn ze 
sterk concurrerend met de inheemse
soorten.

Bij  



Nuttig?  

Of wespen nuttig zijn? Hoe vaak dat niet 
gevraagd wordt.. Los van wie bepalen kan 
wat nuttig is en of iets altijd nuttig moet 
zijn, is het antwoord: ja, wespen zijn 
nuttig. Het zijn jagers die veel andere 
insecten in toom houden. Bovendien 
verspreiden ze stuifmeel en leveren een 
belangrijke bijdrage aan de bestuiving van 
planten en bomen.

Op de foto’s staan geen wespen, maar 
zweefvliegen van het geslacht
Chrysotoxum, met de toepasselijke
nederlandse naam Fopwespen. Geheel
onschuldig en perfect vermomd. Met 
andere woorden: niet alles wat geel-zwart
is steekt.

En: wespenvallen met zoetigheid trekken
juist wespen aan.



Padden, kikkers, salamanders.

Bij voorkeur geen vissen in je vijver, 
want die eten de eitjes en larven op. 
Zorg ook dat amfibieën gemakkelijk in 
en uit de vijver kunnen. Maak de 
randen dus niet te stijl of leg er een 
loopplankje in (ok handig voor egels!)
Zorg voor voldoende onderwater 
planten om eitjes af te zetten of om in 
te schuilen.
Zorg voor schuilmogelijkheden op het 
land (dichte begroeiing, hout- of 
stenenstapel, bladhoop); amfibieën 
blijven nl. niet het gehele jaar in het 
water.
Let op. Groene kikkers zijn vaak erg 
luidruchtig in het paarseizoen. Daar 
zullen niet alle buren blij mee zijn, ‘s 
nachts.

Amfibieën   



Vleermuizenkast type Boshamer   

- Hang de kast op minstens 3 meter 
hoogte, zonder obstakels, dit i.v.m. het 
vrij uit kunnen vliegen van de 
vleermuizen.

- Hang de kast zo mogelijk met de 
voorzijde naar het zonlicht. Vleer-
muizen zijn echte warmte liefhebbers.

- De kast dient tochtvrij en lichtdicht te 
zijn. 

- Hang de kast zo mogelijk in de luwte.
- Schilder alleen de buitenkant.
- Wanneer de kast eenmaal is 

opgehangen hoeft hij vrijwel nooit 
geopend te worden. Er kan 
gemakkelijk en zonder verstoring 
worden vastgesteld of de kast door 
vleermuizen bezocht wordt, er zijn dan 
keutels aanwezig op het mestplankje 
aan de onderzijde.

achterplank
ruw !

kast 20-25cm
breed.



Vermijd afsluitingen in en rondom 
je tuin, tenzij die ertoe dienen om 
ongewenste dieren buiten te 
houden. Maak zo nodig openingen 
in de omheining waardoor bijv. 
egels de tuin in en uit kunnen of 
gebruik enkel draden of groot-
mazige rasters.

Gebruik geen chemicaliën. Niet 
alleen ontneem je de dieren 
hierdoor voedsel en/of dekking 
(doodspuiten van ‘’onkruid’’), maar 
het gebruik van gifstoffen kan ook 
direct (bv. door het opeten van 
slakkenkorrels) of indirect (bv. door 
het opeten van vergiftigde dieren) 
zoogdieren doden.

En natuurlijk: zorg voor variatie, 
voedsel en beschutting.

Zoogdieren  

Egelkast. 30x40x30 cm  (lxbxh), 
binnenmaat tunneltje 13x13 cm.



Wettelijk zorgen  

Heb je een of meerdere grote bomen op je 
grond dan kun je in het kader van de 
Zorgplicht aansprakelijk gesteld worden 
wanneer deze schade veroorzaken door 
bijvoorbeeld vallend hout en niet 
aantoonbaar is dat tijdig noodzakelijk 
onderhoud is gepleegd. 

Een holle stam of paddenstoelen op de 
stam betekenen niet perse dat de boom 
ziek of gevaarlijk is. Niet alles is visueel
vast te stellen.
Gevaren die eenvoudig vast te stellen zijn:
- Zitten er dikke dode taken in de boom?
- Zijn er plakoksels; dikke takken die 

elkaar opzij drukken?
- Komt het wortelpakket (iets) omhoog

bij harde wind of storm?
Info:
https://www.bomenrecht.nl/schade-door-
een-boom/



Beschermd   

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt 3 
wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en 
Faunawet. Wettelijk zijn veel plant- en diersoorten beschermd, maar de wet 
benoemd niet welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Uitgangspunt is 
dat geen schade mag worden toegebracht aan deze soorten. Het gaat in de 
praktijk dus om het het voorkomen van negatieve effecten door 
werkzaamheden.

Zolang werkzaamheden geen schade toebrengen aan beschermde soorten is er
niets aan de hand, maar bij grote ingrepen aan huis (dak vervangen, 
gevelisolatie; onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk) en tuin (geheel 
nieuwe aanleg op een plek met beschermde soorten) is het nodig om 
maatregelen te nemen. 

Info:
http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet/wp-
content/uploads/2016/12/Soortenbescherming_bij_ruimtelijke_ingrepen_1.3_
15122016.pdf

Lijst beschermde planten en dieren, maart 2019
https://www.ecologica.eu/uploads/files/0N9mdKCbQFKwvO6oEJVGNn6fywUV
vlQn.pdf

https://www.ecologica.eu/uploads/files/0N9mdKCbQFKwvO6oEJVGNn6fywUVvlQn.pdf


Invasie    

Een exoot is een plant, dier of ander 
organisme dat van nature niet in 
Nederland voorkomt. Als een soort 
schadelijk is voor de natuur noemen we 
ze invasieve exoten. Met ingang van 3 
augustus 2016 is er een Europees 
verbod op bezit, handel, kweek, 
transport en import van schadelijke 
exotische planten en dieren.

Reuzenberenklauw en Japanse 
duizend-knoop zijn inmiddels 
‘welbekend’. 

Dit is de complete lijst: 
www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-
exoten/unielijst-invasieve-exoten

Meer info:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisc
h-ondernemen/beschermde-planten-
dieren-en-natuur/invasieve-exoten

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten


Planten in beeld
http://www.floravannederland.nl/home/
https://www.cruydthoeck.nl/winkel/alle-inheemse-wilde-bloemen/c2
https://insectenplanten.nl/
https://wilde-planten.nl/
Wilde planten info, met tips over aanleg
catalogus: 
https://www.cruydthoeck.nl/media/content/Klein%20bestand%20catalogus%202019.pdf
Natuurlijke tuininrichting
https://www.natuurpunt.be/pagina/acties-voor-een-tuin-vol-leven
https://tuinenstruinen.org/2013/09/22/go-wild-een-gids-voor-het-maken-van-een-natuurlijke-
tuin/

Voor natuur-kinderen tussen 11 en 25 jaar
- NJN, Nederlandse Jeugdbond voor Natuur www.njn.nl
- JNM, Jongeren in de Natuur www.jnm.nl

Literatuur
www.jeugdbondsuitgeverij.nl
Literatuur en materialen
www.veldshop.nl
www.knnv-uitgeverij.nl
www.vermandel.com

Dagelijkse natuurinfo

https://www.naturetoday.com/intl/nl/home

Websites planten - diversen

http://www.floravannederland.nl/home/
https://www.cruydthoeck.nl/winkel/alle-inheemse-wilde-bloemen/c2
https://insectenplanten.nl/
https://wilde-planten.nl/
https://www.cruydthoeck.nl/media/content/Klein bestand catalogus 2019.pdf
https://www.natuurpunt.be/pagina/acties-voor-een-tuin-vol-leven
https://tuinenstruinen.org/2013/09/22/go-wild-een-gids-voor-het-maken-van-een-natuurlijke-tuin/
http://www.njn.nl/
http://www.jnm.nl/
http://www.jeugdbondsuitgeverij.nl/
http://www.veldshop.nl/
http://www.knnv-uitgeverij.nl/
http://www.vermandel.com/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/home


Vlinders
www.vlinderstichting.nl
Tuinieren voor vlinders
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/90a6d59c-c11e-4f68-be2a-86e06ed322d2.pdf
(download)
Bijen, vliegen en nog meer
http://www.bestuivers.nl/bescherming/meer-nestelgelegenheid
Bijen info
http://www.bijenhelpdesk.nl/
http://www.bestuivers.nl/publicaties/gasten-van-bijenhotels
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24150
http://www.bureaubiota.com/multimedia/handleiding-bijenhotel.pdf
Zoogdieren
www.zoogdiervereniging.nl
Vleermuizen
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/V
leermuizenboekje%202017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-IPD0UqOo90
https://www.youtube.com/watch?v=XsiOnCsbVq0
Egels
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Egel/
downloads/Egels_op_uw_terrein_ZOOGDIERVERENIGING.pdf (download)
https://www.youtube.com/watch?v=5J7qqJZ73W4
Eekhoorn
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Rode
%20eekhoorn/downloads/Eekhoorn%20flyer%20medium%20def.pdf (download)
Allerlei schuilplaatsen voor dieren
http://faunaschuilplaatsen.be/

Websites dieren

http://www.vlinderstichting.nl/
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/90a6d59c-c11e-4f68-be2a-86e06ed322d2.pdf
http://www.bestuivers.nl/bescherming/meer-nestelgelegenheid
http://www.bijenhelpdesk.nl/
http://www.bestuivers.nl/publicaties/gasten-van-bijenhotels
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24150
http://www.bureaubiota.com/multimedia/handleiding-bijenhotel.pdf
http://www.zoogdiervereniging.nl/
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/Vleermuizenboekje 2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-IPD0UqOo90
https://www.youtube.com/watch?v=XsiOnCsbVq0
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Egel/downloads/Egels_op_uw_terrein_ZOOGDIERVERENIGING.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5J7qqJZ73W4
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Rode eekhoorn/downloads/Eekhoorn flyer medium def.pdf
http://faunaschuilplaatsen.be/


Blaaskopvliegen:
http://waarneming.nl/download/Veldtabel_blaaskopvliegen_tel.pdf
Snipvliegen:
http://waarneming.nl/download/Rhagio.pdf
Roofvliegen:
http://waarneming.nl/download/fotogidsAsilidae.pdf
zoekkaart roofvliegen:
http://waarneming.nl/download/zoekkaart-roofvliegen.pdf
Wapen- en bastvliegen:
http://waarneming.nl/download/Veldtabel_Stratiomyidae.pdf
Wolzwevers:
http://waarneming.nl/download/Veldtabel_wolzwevers_150.pdf
Zweefvliegen:
http://waarneming.nl/download/fotogids_Syrphidae.pdf
Dazen
https://waarneming.nl/download/DAZEN%20nw-europa%20TZ_AS_2019.pdf
De Nederlandse Zweefvliegen - atlas
http://bestuivers.nl/Publicaties/De-Nederlandse-zweefvliegen
Wantsen
https://www.eis-nederland.nl/wantsenproject
Hommels
https://www.eis-
nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&
entryid=765&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
Lieveheersbeestjes
http://www.eis-
nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&
entryid=615&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

Insecten, gratis downloads

http://waarneming.nl/download/Veldtabel_blaaskopvliegen_tel.pdf
http://waarneming.nl/download/Rhagio.pdf
http://waarneming.nl/download/fotogidsAsilidae.pdf
http://waarneming.nl/download/zoekkaart-roofvliegen.pdf
http://waarneming.nl/download/Veldtabel_Stratiomyidae.pdf
http://waarneming.nl/download/Veldtabel_wolzwevers_150.pdf
http://waarneming.nl/download/fotogids_Syrphidae.pdf
https://waarneming.nl/download/DAZEN nw-europa TZ_AS_2019.pdf
http://bestuivers.nl/Publicaties/De-Nederlandse-zweefvliegen
https://www.eis-nederland.nl/wantsenproject
https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=765&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
http://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?command=core_download&entryid=615&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563


Ontdek je een dier in je tuin, maar kom je niet op de naam, dan kun je op 
www.waarneming.nl bijna altijd achter de soortnaam komen met behulp van 
de automatische beeldherkenning. Kijk voor meer informatie op snelstart.
Daarnaast is er ook een forum waar je met vragen terecht kunt.

Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel 
van Stichting Natuurinformatie. Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om 
natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de 
natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de 
toekomst. Het platform werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel 
rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen

http://www.waarneming.nl/
https://waarneming.nl/pages/getting-started/


Kop  


