DIY Workshop
Meer biodiversiteit in je tuin!
Hoe je je tuin, balkon of dakterras beter geschikt kunt maken
voor meer verschillende kleine dieren in de stad.

In samenwerking met gemeente Rotterdam.

Leeswijzer
Leuk dat je je tuin aantrekkelijk wilt maken voor de kleine beestjes in de stad!
Via deze DIY workshop laten we je zien hoe je dat kunt bereiken.
In deze handout nodigen we je uit zelf te schetsen aan je tuin, terras of balkon middels het stellen van de juiste vragen. Eerst geven we je informatie over de behoeftes van een aantal veelvoorkomde diersoorten in de stad. Daarna kun je aan de slag met workshopvragen. Bij iedere
vraag staan er voorbeelden van de STEK-tuin. En tot slot vind je in de bijlage interessante links
voor de juiste plantkeuzes.
Alle plattegronden zijn geillustreerd door Saskia Haex van Buro Atelier.

WORKSHOP - informatie levensbehoeftes diersoorten
Welke dieren wil je uitnodigen? En wat zijn hun behoeftes aan
schuil- nestgelegenheid, voedsel en water?

Vlinders

vlinderstichting

Vogels

nioo / knaw

Amﬁbieen

dierenbescherming

Kleine zoogdieren

oosteinde

Vliesvleugeligen

waarnemingen.be

1. Vlinders

natuurdichtbij.nl

vlinderstichting

vlinderstichting

Vlinders
Dagvlinders:
- trekvlinders
- Atalanta
- niet-trekvlinders - Icarus blauwtje
Nachtvlinders
- dag-actief
- nacht-actief

Voedsel

- Gamma-uil

Als rups: het blad van speciﬁeke planten, zgn waardplanten.
Als vlinder: met hun roltong pakken ze nectar uit bloemen.

Schuilplaats Ze houden van zon en schuilen graag droog.
Migratie

Ze orienteren zich op kleuren van plantgroepen.
Niet trekvlinders hebben een leefgebied van enkele m2
Trekvlinders vliegen in de herfst naar Zuid-Europa.

2. Vogels

nioo / knaw

Van de bosrand

- Koolmees

Van het grasland

- Spreeuw

Roofvogels

- Uil

Water

Nemen tijdens warme dagen graag een bad.

Voedsel

Insecten, vanuit de bodem, of tussen de bladeren.
Vliegende insecten.
Bessen, zaden en fruit.

Nest

Maar enkele soorten accepteren een huisje.

Beschutting

Veel vogels willen zich in bodem of struiken kunnen
verschuilen.

3. Vliesvleugeligen

nederlandsebijen.nl

waarnemingen.be

ivn.nl

Hommels:
- langtongig
- korttongig

- Tuinhommel
- Aardhommel

Solitaire bijen
- korttongig
- graafbijen
- metsel- en behangersbijen

Schuil en nest

Ze schuilen en leggen eitjes in holle stengels, gaten in
muren of holletjes in de grond.

Voedsel

Nectar en stuifmeel van bloemen, vanaf het vroege
voorjaar tot late najaar.

Migratie

Bijen kunnen km-ers vliegen een hommel blijft in de
buurt.

4. Amﬁbieen
Amﬁbieen:
Padden
Kikkers
dierenbescherming

natuurpunt

...

Omgeving

Kleinschalige landschappen, dichte begroeiing, ondiep
water.

Voedsel

Insecten, spinnen, wormen, slakken etc.

Migratie

Honkvast.

Water

Om voort te planten!

5. Kleine zoogdieren
Egel

oosteinde

Gedrag

Nachtdier dat actief wordt tijdens de schemering.

Voedsel

Kevers, wormen, rupsen, naaktslakken.

Migratie

Leggen per nacht een paar kilometers af.
Vast leefgebied. Mannetje:20-40 ha. Vrouwtje 10-20
ha. Geen territorium.

WORKSHOP - vragen
1. De bestaande situatie en condities
Schets een eenvoudige plattegrond van je tuin en geef daar op aan:
- zonnige delen, halfzonnig en schaduwrijke delen
- muren en overhoekjes die je kunt inzetten
- zijn er andere factoren, waar je vooraf al rekening mee wilt houden?
Handige website om de bezonning van je tuin te bekijken: www.suncalc.net

2. De bereikbaarheid van jouw tuin
Stel je voor dat je een vogel, vleermuis of een vliegende insect bent.
Denk je dat jouw tuin makkelijk te vinden is? En kun je er komen?
Zijn er in de buurt andere tuinen die als stapstenen kunnen worden gebruikt?
Idem. Stel dat je een kruipende insect, een kikker, pad of egel bent.
Op welke dieren wil je je richten en wat is haalbaar?

3. Ssssttt... schuilplekken
Op je plattegrond had je al wat overhoekjes aangegeven:
Geef die overhoekjes een invulling:
- composthoop
- takkenrail
- stapelmuurtje
- rietscherm
- ... of misschien heb je een ander slim idee?

4. Nestgelegenheid
Geef op je plattegrond van je tuin aan waar je mogelijkheden ziet
voor het plaatsen of maken van nestplekken.

5. Voedsel voor dieren in je tuin
Selecteer:
- één / enkele (fruit)bomen
- één / enkele besdragende heester(s) (zon/halfzon)
- één / enkele voorjaarsbloeiers (bollen) die je mooi vindt
- één of enkele voorjaarsbloeiers (vaste planten)
- één of enkele zomerbloeiers (vaste planten)
- één of enkele najaarsbloeiers (vaste planten)
En misschien kun je de planten al een plek geven?

Naam:

Bloeiperiode
Voorjaar

Zomer

Wintergroen
Herfst

Winter

Oogst

6. Kansen voor water
Schets een eenvoudige plattegrond van je tuin en geef daar op aan waar je kansen
ziet voor wateropvang.
- Kun je regenwater afkoppelen?
- Zijn er delen in de tuin die tijdelijk nat mogen zijn?
- Is er ruimte voor een vijver met natuurlijk talud?
- Kun je een waterschaal plaatsen?

Bijlage

Interessante links
Vaste planten:
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten/
https://bijenstichting.nl/top-10-drachtplanten-voor-bijen/
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting
https://www.kwekerijvanhoutum.nl/assortiment/
www.hessenhof.nl
https://plant-werk.nl/
www.dependens.nl
kwekerij ninabel https://evocat.work/
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/borderpakketten/borderpakketten_voor_vlindertuinen/
floravoorfauna.nl

Zaden:
www.cruydthoeck.nl/
www.bolster.nl

Bollen:
sterkebollen.nl (de warande)

