
Het omtoveren van jouw eigen tuin  
tot een natuurparadijs doet goed! 
 
Want groen zorgt ervoor dat jij je lekkerder voelt, net 
als je mede-stadsmens. Het is ook belangrijk om je tuin 
natuurlijk in te richten om biodiversiteit te stimuleren, 
het ecosysteem te versterken en om water na een heftige 
regenbui de grond in te laten lopen. Beplanting geeft 
je verkoeling tijdens warme dagen en na regen nemen  
planten het water op en is je tuin snel weer droog. Je kunt 
heilzame kruiden kweken en groente en fruit verbou-
wen. Of gewoon een gave jungle maken waar je vanuit je 
woonkamer op uitkijkt. In een natuurlijke tuin kun je je 
verwonderen over kleine dieren zoals vlinders, hommels 
en vogels.

De tuin in vier seizoenen 
Lente 
In de lente steken de eerste voorjaarsbollen, zoals 
sneeuwklokjes en krokussen, hun kopjes boven de grond. 
Ook vroegbloeiende struiken schieten in knop.

Winter
Snoei dus pas aan het eind van de winter je planten terug 
en laat gevallen bladeren in het winterseizoen gewoon op 
de aarde liggen.

Herfst 
In de herfst laten veel planten hun blad vallen. De zaad-
hoofdjes van planten en de aren van mooie grassen blijven 
nog sierlijk overeind. Laat deze ook vooral staan, want 
in de uitgebloeide planten overwinteren verschillende 
insecten. 

Zomer
Zomers ontstaat er een kleurrijk feest van bloeiende plan-
ten. Aan het eind van het seizoen kun je fruit en noten 
plukken. Zo kunnen jij en de vogels genieten van de oogst 
in jouw tuin.
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Hoe dan?
1. DIY
Je kunt een tuin prima zelf stap voor stap aanleggen.  
Tuinieren is een kwestie van vallen en opstaan. Je kunt 
niets fout doen! En tuinieren is leuk. Je bent lekker buiten 
bezig en je ontdekt gaandeweg de kneepjes van het vak. 
Ga gewoon aan de slag en probeer uit wat goed werkt 
en wat niet. Wissel materialen uit op buurt-websites. Er 
worden door de stad regelmatig stekjesmarkten georga- 
niseerd, of ruil planten met je buren. 

2. Laten doen
Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je tuin te laten 
ontwerpen door een tuinontwerper en te laten aanleggen 
door een hovenier. In dit geval moet je in het ontwerp-
proces een aantal grote keuzes maken. Je kunt je hierover 
laten adviseren door de expert en in één keer een tuin 
laten aanleggen. Je kunt er dan van uitgaan dat je een 
goede basis hebt, waarna je desgewenst zelf het onder-
houd oppakt.

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 subsidies je kunt krijgen:  
rotterdam.nl/groenetuin

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/

Recept voor  
een natuurlijke tuin
 

1. De juiste  
    omstandigheden

2. Een rijk dierenleven 

 
3. Een goed beplantingsplan

 
Check www.stekdenatuurtuin.nl voor verdiepende infor-
matie en inspiratie over het recept voor een natuurlijke 
tuin! Online vanaf 29 september 2021.

 
 

Ingrediënten voor  
een natuurlijke tuin

- Zo min mogelijk bestrating 
- De juiste planten op de juiste plek  
- Voedsel, nest- en schuilgelegenheid   
   voor kleine dieren 
- Opvang van regenwater  
- Een composthoop  

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