De NatuurTuin
een rijk dierenleven
Kwakende kikkers, fluitende vogeltjes en
fladderende vlinders om je heen. Deze
zintuiglijke ervaringen geven veel mensen
een gevoel van geluk.

Bodembeestjes

Insectenparadijsjes

Beestjes in de grond dragen bij aan een gezonde bodem. Ze
dragen bij aan de zuurstofvoorziening, de afwatering en de
verrijking en juiste samenstelling van de bodem.

Om een beeld te geven van de onmisbare waarde van
beplanting voor insecten worden hier insecten genoemd
die afhankelijk zijn van de wilde marjolein uitgelicht.

Gevallen bladeren laten liggen
Want bladeren zijn een bron van voedsel en fijne schuilplekken
voor bodembeestjes.

Honingbijen
Hommels
Tweekleurige koekoekshommel
Waddenhommel
Late hommel
Kleine slanksprietmaskerbij
Klaverdikpoot
Geelgerande tubebij
Tijmblauwtje
Citroenvlinder
Koolwitje

Een composthoop (met een rijk bodemleven) bespaart je
een hoop moeite om materiaal af te voeren en het zorgt
voor een goede grond in je tuin.

Bijen, hommels, vlinders
en zweefvliegen
Bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen bestuiven de planten
waardoor we ieder jaar weer kunnen genieten van de kleurrijke
bloemen en de vruchten.
Zorg voor bloei door het jaar heen
Z odat dieren vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar
aan voedsel kunnen komen.
Hang een insectenhuis op
Een insectenhuis mag in de zon, want insecten houden van de
zon. Let wel op wind en regen. Kies een luwe plek waar geen
wind staat en plaats de opening van het insectenhotel niet
richting het zuidwesten in verband met regeninslag.
En als je er eenmaal een plek voor hebt gekozen, laat het
insectenhuisje dan vooral staan om te voorkomen dat je de
insecten wakker maakt of verstoord.

Geluksmomenten kun je natuurlijk niet afdwingen, maar je
kunt wel je leefomgeving inrichten als een uitnodiging aan de
natuur. En precies dat proberen we in een natuurtuin. Want
meer natuur in de stad doet goed. Het beïnvloedt op positieve wijze het ecosysteem, het klimaat en ook onszelf. Dieren
spelen een hele belangrijke rol in de tuin.

Laat uitgebloeide planten staan
Tot het vroege voorjaar, want in de holle stengels kunnen
insecten overwinteren.
Veel onkruidsoorten vormen een belangrijke voedselbron voor
dieren. Gebruik daarom ook geen chemische bestrijdingsmiddelen.
Wist je dat hommels en solitaire bijen jou niet prikken?

Gehakkelde aurelia
Kleine vos
Dagpauwoog
Kleine parelmoervlinder
Distelvlinder
Bruin blauwtje
Icarusblauwtje
Atalanta, Koevinkje
Landkaartje
Bont zandoog je
Vuurvlinder

Hoe?
Je

Vogels en vleermuizen

Hoe?

Vogels en vleermuizen doen zich te goed aan vliegende
en zorgen
ervoor datin
wijje
minder
kuntinsecten
dieren
uitnodigen
tuinlast hebben
van muggen.

Je kunt dieren uitnodigen in je tuin

door in te spelen op hun wensen.

door in te spelen op hun wensen.

Zorg voor voldoende voedsel
Met een rijke bloei in de verschillende seizoenen is er altijd
een feestmaal voor insecten aanwezig, namelijk in de vorm van
nectar en stuifmeel. Vogels zijn dol op vruchten en bessen. En
kleine beestjes worden gegeten door grotere dieren.
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Denk aan schuil- en nestgelegenheid
Alle dieren zoeken beschutting. Je kunt zorgen voor natuurlijke schuil- en nestplekken of nestkastjes plaatsen. Natuurlijke schuilen nestplekken
zijn op
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Zorg voor water
Alle leven begint bij water.
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Je kunt water bereikbaar maken door:
- Een waterpartij met een flauwe helling
aan te leggen.
- Een waterschaal met een hele lage
rand, waar ook kleine dieren in en uit
kunnen klimmen.
- Een tijdelijke
waterpartij
flinke
Natuurlijk,
er zijn(na
ookeen
dieren
die je liever niet wilt
regenbui)
biedt
in
natte
tijden
een
hebben in je tuin. Een paar tips:
badderplaats voor vogels en een drinkgelegenheid
voorlieveheersbeestjes
insecten.
Luizen:
eten luizen op. Je kunt
de larven van lieveheersbeestjes bestellen en uitzetten
in je tuin.

Je kunt water bereikbaar maken door:
- Een waterpartij met een flauwe helling
aan te leggen.
- Een waterschaal met een hele lage
rand, waar ook kleine dieren in en uit
kunnen klimmen.
- Een tijdelijke waterpartij (na een flinke
regenbui) biedt in natte tijden een
badderplaats voor vogels en een drinkgelegenheid voor insecten.
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Ongewenste bezoekers

Deze informatie wordt mede mogelijk gemaakt door Rotterdam gaat
voor groen. Met dit programma werkt de gemeente Rotterdam – in
samenwerking met onder andere bewoners en bedrijven – aan 20
hectare extra groen.
De gemeente geeft ook tips voor een groene tuin. Kijk hier
wat je kunt
doen, waarom
en welke
krijgen:
Slakken:
egels zijn
onwijssubsidies
leuk omjeinkunt
je tuin
te zien
rotterdam.nl/groenetuin
scharrelen en bovendien eten ze slakken.
Help je mee
om Rotterdam
klimaatbestendig
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om geen
ongedierte te
aanmaken?
te trekken is het beKijk hier hoe je dat aanpakt en welke subsidies je kunt krijgen:
langrijk om geen gekookte etensresten op een composthoop
rotterdamsweerwoord.nl/handen-uit-de-mouwen/

te gooien, maar alleen tuinafval en ongekookte resten uit de
keuken.

Geluksmomenten kun je natuurlijk niet afdwingen, maar je
kunt wel je leefomgeving inrichten als een uitnodiging aan de
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Leven rondom water

voor groen. Met dit programma werkt de gemeente Rotterdam – in
samenwerking met onder andere bewoners en bedrijven – aan 20
hectare extra groen.

Rondom het water ontstaat een rijke diversiteit aan leven. Verschillende dieren zijn bij de voortplanting afhankelijk van water. Bovendien
staan muggen op het menu bij kikkers en padden.
Probeer water vast te houden en bereikbaar te maken voor
kleine dieren.

De gemeente geeft ook tips voor een groene tuin. Kijk hier
wat je kunt doen, waarom en welke subsidies je kunt krijgen:
rotterdam.nl/groenetuin

Wees vooral niet te netjes en laat wat rommelhoekjes
bestaan. Het zijn vaak fijne schuilplekken voor kleine
dieren, zoals kikkers en padden.

Help je mee om Rotterdam klimaatbestendig te maken?
Kijk hier hoe je dat aanpakt en welke subsidies je kunt krijgen:
rotterdamsweerwoord.nl/handen-uit-de-mouwen/

Dit is een uitgave van STEK.
STEK ontwerpt (collectieve) tuinen, organiseert straatvergroeningen & inspireert jou je leefomgeving te vergroenen
middels de stadstuinwinkel, workshops en cursussen.

