DE JUISTE
OMSTANDIGHEDEN

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

BEPLANTING

Deze kaartenset is een bundeling
aan inspiratiebeelden en een
kwartetspel in één.
Op de voorzijde staan de
inspiratiebeelden en op de
achterzijde vind je een “wat en
hoe”. ‘Wat’ speelt er in de stad
en ‘Hoe’ kun jij bijdragen aan
klimaatbestendig en biodivers
Rotterdam?
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inspiratie
kaarten

Achterkant

Voorkant

Wil je je tuin omtoveren tot een
natuurparadijs? Laat je inspireren
door deze voorbeelden.

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

Foto’s gemaakt door Farhana Rasheed
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.

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

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

DE JUISTE
OMSTANDIGHEDEN

• Licht
• Water
• Bodem
• Duurzaamheid
Zonnestralen door een wolkendek. Waar wil jij
zonnestralen vangen in je tuin?

DE JUISTE
OMSTANDIGHEDEN

• Licht
• Water
• Bodem
• Duurzaamheid
Waterbeleving kan door een mooie vijver in de tuin
maar ook een kleine waterschaal draagt bij!
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• Licht
• Water
• Bodem
• Duurzaamheid
Opwarmende vlinder op de bodem.

DE JUISTE
OMSTANDIGHEDEN

• Licht
• Water
• Bodem
• Duurzaamheid
Een groen dak, duurzame materialen en eetbare
beplanting maken deze tuin duurzaam. Eikpunt in Lent.

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

WAT

WAT

WAT

WAT

Duurzaamheid gaat over het bewust
samenwerken met de natuur.
Met het aanleggen van een tuin
begin je een proces. Hoe de tuin
er door de tijd uit gaat zien hangt
af van de beplanting, het klimaat
en de manier waarop jij de tuin
onderhoudt. Duurzaamheid gaat
ook over de beste materiaal- en
beplantingskeuzes.

Een gezonde bodem is goed voor de
plantengroei en houdt beter water
vast. Koester het bodemleven voor
een goede bodem. Alle schimmels,
bacteriën en bodembeestjes houden
een evenwicht in stand waar planten
goed in gedijen.

Door klimaatverandering krijgen we
naast hitte en droogte ook te maken
met wateroverlast. Het regent
minder vaak, maar wel harder.

Hoeveel licht valt er van nature in
jouw tuin? Door dat te analyseren
kun je je tuin zo inrichten dat jij
en je planten optimaal kunnen
genieten van natuurlijk licht op
verschillende momenten van de dag.
Door klimaatverandering stijgen de
temperaturen jaarlijks. Denk daarom
ook aan verkoeling in je tuin.

HOE
• Probeer bewuste keuzes te
maken voor materialen: Kies lokaal
of hergebruik materialen als dat
mogelijk is.
• Kies meerjarige planten en bedenk
hoe het eindbeeld eruit ziet als de
struiken of bomen volgroeid zijn.
Baseer de locatie van beplanting
daarop.
• Kies beplanting op basis van
de bestaande omstandigheden;
bodem, water, licht. Daarmee heeft
je beplanting een grote kans van
slagen.

HOE
• Wanneer de grond veel zand en
stenen bevat, kan het zinvol zijn
om een laag grond af te graven en
bemeste tuinaarde toe te voegen,
bijvoorbeeld voor het maken van een
bloemrijke border.
• Wil je betere afwatering in je
kruidentuintje? Voeg dan wat zand
toe aan de bodem. Wil je juist water
vasthouden? Voeg dan wat klei of
veen toe. Juist door grondsoorten
te mengen krijg je een ideale bodem
voor plantengroei.
• Voeg jaarlijks compost toe aan
je bodem zodat deze luchtig maar
watervasthoudend blijft. Zoek een
plekje voor een composthoop. Hier
kun je je snoeiafval, gemaaid gras en
gebladerte kwijt.

HOE
• Onthard, vergroen en plant een
boom! Daarmee wordt ondergronds
heel veel water vastgehouden.
• Als het regenwater van jouw dak
via een regenpijp naar het riool
loopt, dan kun je deze afkoppelen.
Je kunt het water de tuin in laten
lopen, naar een regenton of naar een
lager gelegen gedeelte van je tuin.
• Blijft er juist veel te veel water
staan in je tuin? Onderzoek dan
de mogelijkheden om water beter
te laten wegzakken in de grond.
Bijvoorbeeld door tegels weg te
halen en ondergronds ruimte
te maken (met grof grind of
infiltratiekratten), zodat water kan
worden opgeslagen.

HOE
• Creëer zitjes voor in de ochtend-,
middag- en avondzon en verplaats
jezelf zo door de dag heen door je
tuin.
• Elke plant heeft eigen wensen voor
de hoeveelheid licht. Meestal staat
op het plant-etiket hoeveel zonlicht
hij hebben wil, of vraag het na en zet
de planten op de juiste plek.
• Wil je meer schaduw creëren om
op hete dagen te kunnen vluchten
in een verkoelde groene oase? Maak
dan een begroeiide pergola of plaats
een boompje. Let op; hoe groener je
tuin, des te verkoelender het werkt.

BEPLANTING

• Seizoensbeleving
• Flora voor fauna
• Structuur
• Favorieten
Vroege nectar aan een wilg.
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• Seizoensbeleving
• Flora voor fauna
• Structuur
• Favorieten
Smullende vlinder en hommel op de vlinderstruik.
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• Seizoensbeleving
• Flora voor fauna
• Structuur
• Favorieten
Een gelaagd beplantingsplan vol hoogteverschillen.
De Millinger Theetuin.
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• Seizoensbeleving
• Flora voor fauna
• Structuur
• Favorieten
Bloeiende beplanting eind zomer.
De Millinger Theetuin.
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In een NatuurTuin gaat het niet
zozeer om de perfecte kleuren
bijelkaar. Een slim en nuttig
beplantingsplan brengt planten
uit een plantengemeenschap
bijelkaar die onderling goed gedijen.
Zo voorkom je dat je plan wordt
overwoekerd door een soort of dat
bepaalde planten niet aanslaan.

Structuurplanten zijn sterk en stabiel
en geven het jaarrond een mooi
beeld. Ze hebben vaak een mooie
vertakking of ze zijn wintergroen.
Met structuurplanten bouw je het
geraamte van de tuin.

Een NatuurTuin maak je voor jezelf
en voor het dierenleven. Want wist
je dat planten en dieren van elkaar
afhankelijk zijn? Insecten halen hun
voedsel uit planten en bestuiven de
planten zodat ze volgend jaar weer
opkomen. Ook bieden de planten
een goede schuilplek voor vogels en
andere kleine dieren in de stad.

Planten spelen de hoofdrol in jouw
tuin. Een NatuurTuin maak je voor
jezelf zodat je de natuur dichtbij
huis goed kunt beleven. De juiste
beplanting zorgt op hete dagen
voor verkoeling, water dat in de
grond kan zakken en je beleeft de
dynamiek van de tuin optimaal. Én
met beplanting creëer je ook een rijk
dierenleven.

HOE
• Selecteer planten die goed
bijelkaar passen op basis van hun
voorkeur van licht, water en bodem.
• Laat planten elkaar opvolgen in
bloei door het jaar heen. Zo bied
je in alle seizoenen voedsel- en
nestgelegenheid voor insecten.
Denk hierbij vooral aan nectar en
stuifmeel in het vroege voorjaar en
late najaar.
• Favorieten!
Zon: salie, duizendblad, knikkend
nagelkruid, echte gemander
Halfzon: vrouwenmantel, ereprijs,
dagkoekoeksbloem, rode klaver
Schaduw: smeerwortel, Roomse
kervel, bijenkorfje, tongvaren

HOE
• Geef je border structuur met een
sterk winterbeeld. Kies wintergroene
beplanting of siergrassen die hun
silhouet behouden in de winter.
• Plant geen losse plantjes per soort
in, maar maak grotere plantgroepen.
• Creëer hoogteverschillen in de
beplanting om meer diepte te
creëren in je border. Bouw je border
in principe op van laag naar hoog.
• Afhankelijk van de ruimte
die je hebt kun je meerdere
lagen toepassen. Denk aan
bodembedekkers, vaste planten,
klimplanten, struiken en bomen.
• Voeg vrolijke accenten toe om je
border te laten stralen.

HOE
• Vermijd gif. Kies voor biologische
planten en denk aan inheemse
beplanting om het dierenleven
in jouw omgeving optimaal te
ondersteunen.
• Door rijke bloei door het jaar heen
biedt je jaar rond nectar en stuifmeel
voor verschillende insecten.
• Planten zijn ook nest-, en
schuilplekken voor insecten. Laat
zaadhoofdjes van uitgebloeide
bloemen staan en laat in de herfst
gevallen bladeren liggen.

HOE
• Kies planten op hun bloeiperiode
en zorg voor bloei door het jaar
heen. In veel tuinen staat in april,
mei en juni van alles in bloei. Maar
insecten hebben in het vroege
voorjaar en late najaar ook voedsel
nodig. Ook voor jezelf is het leuk om
door alle seizoenen heen van je tuin
te genieten.
• Laat zaadhoofdjes van uitgebloeide
beplanting staan. Zo creëer
je een mooi winterbeeld van
beplantingssilhouetten. Ook
waardevol voor insecten om in te
overwinteren.
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• Bodembeestjes
• Bij, Hommel, Vlinder
• Vogels & Vleermuis
• Leven rondom vijver

• Bodembeestjes
• Bij, Hommel, Vlinder
• Vogels & Vleermuis
• Leven rondom vijver

• Bodembeestjes
• Bij, Hommel, Vlinder
• Vogels & Vleermuis
• Leven rondom vijver

• Bodembeestjes
• Bij, Hommel, Vlinder
• Vogels & Vleermuis
• Leven rondom vijver

Wormen: uiterst efficiënte bodemverbeteraars.

Snoepende hommel.

Een vinkje. Bron: Dieuwerke Van de Ven

Waterjuffers.
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Alle leven begint bij water. Creëer
waterpartijen. Een aantal tips om
water bereikbaar te maken in jouw
buitenruimte.

Fluitende en badderende vogels
zijn geven veel beleving in de tuin.
Vleermuizen doen zich te goed aan
vliegende insecten en zorgen ervoor
dat wij minder last hebben van
muggen.

Bijen, hommels, vlinders en
zweefvliegen bestuiven de planten
waardoor we ieder jaar weer kunnen
genieten van de kleurrijke bloemen
en de vruchten.

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.

HOE

HOE

• Gebruik geen chemische
bestrijdingsmiddelen in je beplanting
en koop biologische onbespoten
beplanting.

• Bodembeestjes eten resten op van
dode planten. Laat gevallen bladeren
dan ook vooral liggen, want dit is
een bron van voedsel. Ook creëren
bodembeestjes fijne schuilplekken
onder een bladerdek.

HOE
• Maak een kikkervijvertje met
een flauwe helling voor een rijke
diversiteit aan planten en insecten.
• Kies 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.

HOE
• Vruchtdragende bomen en
bessenstruiken. Vogels doen zich te
goed aan de vruchten. Ook komen
er insecten op af die voedsel zijn
voor de vleermuis.
• Hang een nestkastje op. Een
nest met jonge vogeltjes moet
niet te warm worden, dus zoek een
schaduwplek op. Een nestkastje
moet niet bereikbaar zijn voor
katten.
• Ook voor vleermuizen kun je
een kastje ophangen. Hang een
vleermuizenkast op een zonnige plek
en zo hoog mogelijk tegen de muur.

• Zorg voor bloei door het jaar heen,
zodat insecten vanaf het vroege
voorjaar tot in het late najaar aan
voedsel kunnen komen.
• Hang een insectenhuis op. Een
insectenhuis mag op een luwe plek
in de zon. Plaats de opening van
het insectenhotel niet richting
het zuidwesten in verband met
regeninslag.
• Laat uitgebloeide plantenresten
staan tot het vroege voorjaar, want
in de holle stengels kunnen insecten
overwinteren. Denk ook aan
waardplanten voor rupsen.

• Voorkom verstoring in het
bodemleven door zo min mogelijk of
helemaal niet te spitten.
• Een composthoop bespaart je
een hoop moeite om materiaal af
te voeren en het zorgt voor een
goede grond in je tuin, met een rijk
bodemdierenleven.
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• Zintuigelijke ervaring
• Waarde voor de mens
• Vormgevingsmiddel
• Houding t.o.v. natuur
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Silhouette van een fluitend vogeltje tegen een gekleurd
avondlucht

De eerste bloei, bijv. van bollen, na de winterperiode is
voor veel mensen een waardevol moment.

Hoog opgekroonde bomen en een begeleidende
takkenril versterken de route.

Een eerbiedige houding naar de natuur.
De Millinger Theetuin.

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

NatuurTuin
inspiratie
kaarten

WAT

WAT

WAT

WAT

Wat is jouw houding tegenover
de natuur? Benader je de natuur
als verbeteraar, wetenschapper,
bewonderaar? Of zie je de natuur als
decor van jouw belevingen als mens?
Zodra we de natuur om ons heen
herkennen en erkennen gaan we het
waarderen en zal dat leiden tot een
vriendschap met de natuur. Jouw
natuurtuin is het begin van deze
vriendschap.

Een goed tuinontwerp kan de natuur
én de natuurbeleving versterken.
Een aantal vormgevingsmiddelen om
in gedachten te houden tijdens het
ontwerpen van je natuurtuin.

De tuin is vaak een gebruikstuin
voor jong en oud waarin de volgende
functies centraal staan: spelen,
eten, loungen, werken. De tuin, de
natuur, is vaak enkel een decor van
deze bezigheden. Nadenken over
de beleving van je tuin is echter net
een andere benadering als nadenken
over functies. Het beleven van je
tuin doe je met al je zintuigen en is
voor iedereen persoonlijk.

Kwakende kikkers, fluitende
vogeltjes, fladderende vlinders, de
eerste bloei in het voorjaar, het
laatste avondlicht op siergrassen,
geurende beplanting om je heen. Al
deze zintuiglijke ervaringen geven
veel mensen een gevoel van geluk.
Door een jaarrond aantrekkelijke
tuin voor mens en dier te maken
creëer je een tuin met minstens 365
beleefmomenten.

HOE
• Observeer. Wat zie je in je tuin
gebeuren gedurende de dag? En in
de 365 dagen in het jaar?
• Help de natuur een handje door
te composteren, te bewateren
met water uit de regenton. Vul je
natuurtuin met gifvrije beplanting
om insecten geen schade aan te
doen.
• Bewonder en deel je ervaringen
met anderen en inspireer hen ook te
genieten van de natuur.

HOE
• Vormentaal. Een combinatie van
organisch en geometrisch brengt
balans. In kleinere tuinen werkt
het goed om met grote gebaren te
werken.

HOE

• Routing. Bedenk welke routes in je
tuin essentieel zijn en welke minder
belangrijk zijn. Hoofdpaden zijn
meestal verhard terwijl struinpaden
geen of halfverharding hebben.

• Zorg dat je een (kleine)
rondwandeling kunt maken in je
tuin. In de vroege ochtend of na een
drukke werkdag helpt dat je tot rust
te komen.

• Speel met ruimte (open plekken)
en massa (beplant). Creëer een
juiste verhouding tussen beiden.
Een boom in een open ruimte trekt
bijvoorbeeld alle aandacht.

• Zitstoeltjes in je tuin op
willekeurige plekken. Zit, luister
en observeer. Waterpartijen,
rommelhoekjes, insectenhotels
of vroegbloeiers zijn ontzettend
interressant om te observeren.

• Verdeel je tuin in kleinere ruimtes.
Maak ‘kamers’ door gebruik van
dichte of transparante heesters. Zo
zorg je dat je tuin niet in een blik
zichtbaar is en is het verrassend.

• Eten uit je tuin. Groentes kweken
in moestuinbakken of allerlei kruiden
dicht bij de keuken? Misschien is een
kruidencirkel wel leuk voor je!

HOE
• Creëer zitjes voor in de ochtend-,
middag- en avondzon en verplaats
jezelf zo door de dag heen door je
tuin. Denk ook aan een (kleine)
overkapping zodat je ook in de regen
buiten kunt zitten.
• Creëer een waterpartij(tje) en
geniet van al het leven wat daar
rondom ontstaat.
• Zorg dat beplanting elkaar opvolgt
in bloeitijden zodat je alle seizoenen
beleeft en dat er altijd insecten
afkomen op je bloeiers.

