
Haal de natuur met al zijn insecten, beestjes en 
vogels tot in de achtertuin.  

Dat kan door kleine oases voor natuur  
te voorzien en ze in te passen in de tuin.  
Begin alvast met deze eenvoudige tips.

Composteer keuken- en tuinresten 
Er zijn goede redenen om te composteren: het ontlast de vuilnisbak, het is een natuur-
lijk proces, het is een oord vol leven en beweging en het eindproduct brengt waarde-
volle voedingselementen terug naar de bodem. Composteren is boeiend. Je ontdekt 
zoveel nuttig leven in en om de compostbak. Keuken- en tuinresten worden verteerd 
door bacteriën, schimmels, wormen, pissebedden, mijten en springstaarten. Ze wer-
ken allemaal samen en hebben voedsel, lucht en water nodig. Daar kan jij aan bijdra-
gen door groene materialen te mengen met bruine materialen, door een composthoop 
goed in te richten en een oogje in het zeil te houden.

Zelfs al doe je niets in je tuin,  
je geeft natuur de ruimte.
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Zin in  
meer tuin? 
Op landelijkegilden.be/de-
tuinin vind je boeiende cur-
sussen in onze tuinagenda, 
Open tuinen om te bezoeken 
en schooltuinen waar kin-
deren leren tuinieren. Nog 
meer tuintips lees je in Nest 
en ons ledenblad Buiten.

Wat beweegt er in de tuin?

Tuinieren met de natuur 
Er zijn veel mogelijkheden om natuur 
welkom te heten in je tuin. Als iedereen 
een beetje meewerkt, worden tuinen 
verbonden tot een groot leefgebied voor 
allerlei vliegende, kruipende en sprin-
gende beestjes die beweging brengen in 
de tuin én bijzonder nuttig zijn. Bovendien 
dagen ze je uit om op ontdekking te gaan 
in eigen tuin.



Installeer een regenwaterton  
om planten water te geven. 

Klimplanten tegen de muur 
Camoufleren, die lelijke blinde muur! Er is keuze genoeg aan planten die de hoogte in 
groeien. Klimrozen en clematissen lenen zich om in te nestelen, kamperfoelie is voor 
de nachtvlinders, klimop wordt bewoond door lieveheersbeestjes en spinnen. Sommi-
ge klimplanten hechten zich zelf vast aan de muur, andere soorten slingeren zich naar 
boven langs een steun(draad). Bedenk vooraf waar je de voorkeur aan hebt.

Open je eigen tuinrestaurant 
Vogels voeren is eenvoudig, zo zou je denken. Niet alle vogels eten vetbolletjes en 
pindaslingers. Het schuwe winterkoninkjes zal bijvoorbeeld liever onder een struik 
zijn kostje bijeen scharrelen dan naar een voederplank komen. Om veel vogelsoorten 
te bedienen, zorg je dus best voor variatie in voer én in de manier waarop je voedert. 
Praktischer is om een zelfbedieningsrestaurant te openen door veel planten in de tuin 
zetten waar de vogels zelf de lekkerste zaden en bessen uitkiezen. Zonnebloemen 
staan alvast hoog op het menu. 

Nog een suggestie: noteer ze hier.

Een beetje rommel mag 
Uitgebloeide bloemen mogen de hele winter blijven staan. Hun zaden bieden voedsel 
voor vogels en in de droge stengels overwinteren heel wat kleine kriebelbeestjes. De 
plantenskeletten van kaardenbol of venkel staan best mooi in de wintertuin, zeker als 
er een beetje vorst overheen is gegaan. Probeer in het voorjaar de opruimdrang lang 
genoeg in toom te houden tot de insecten in maart hun schuilplaats verlaten hebben.

Bloeiende planten
Uiteraard kies je voor planten die je graag ziet en die passen bij de tuingrond. Dus geen 
heideplanten op een kalkrijke grond, of vochtminnende planten in een droge tuin. Plan-
ten van bij ons doen het meestal goed in elke tuin: ze zijn aangepast aan het klimaat 
en afgestemd op de behoeften van de beestjes die hier leven. Zorg dat er variatie is in 
je tuin. Een mengeling van geuren en kleuren, bessen, zaden, nectarbloemen of stuif-
meel biedt een waaier van tuindiertjes voedsel van maart tot november.

Plant een haag 
In veel tuinen is een haag interessanter dan een boom die te groot wordt. Met een haag 
lever je voedsel, schuil- en nestgelegenheid vooral voor vogels. Een gemengde haag 
is nog interessanter dan een uniforme uitvoering.  Met sleedoorn geef je vogels een 
ideale schuilplaat tussen de stekels, een taxus is altijd groen om ongezien in te slapen 
en lekkere bessen komen van een rozenbottel of zwarte bes. Heb je plaats voor een 
kleine boom? In het najaar is het krentenboompje een attractiepool! Maar zelfs een 
dode boom of struik heeft nut, insecten en vleermuizen maken er gretig gebruik van.

Minder maaien
Een gazon kan een geweldig plekje zijn voor wilde beestjes. Vooral als je het een beetje 
langer laat groeien. Dat maakt het gazon een leefgebied voor allerlei kevertjes die on-
misbaar zijn in de voeding van andere diertjes. Laat dus een stukje gazon ongemaaid 
liggen doorheen de zomer. Er zijn wellicht plekjes waar het gras zijn gang mag gaan. In 
een groter gazon kan je het gras laten groeien en enkele paden er doorheen maaien. 
In een kleinere tuin kan je een perk met lang gras maken waar je steeds netjes rond 
maait. Sommige beestjes houden van die afwisseling tussen lang en kort gras. In de 
herfst kan je dan het hele gazon gelijk maaien op de hoogste stand.


