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Inhoud

• Aanleiding

• Natuurinclusief renoveren

• Inrichting en beplanting van de tuin

• Onderhoud

• Meedoen?

Presentatie op: 
https://www.nvwk.nl/werkgroepen/vogelwerkgroe
pen/erfvogelwerkgroep/

https://www.nvwk.nl/werkgroepen/vogelwerkgroepen/erfvogelwerkgroep/


Aanleiding

Klimaatverandering geeft problemen

• Fellere buien => wateroverlast, riooloverstorten

• Hetere zomers => hittestress

Biodiversiteit: 
afname



Afname biodiversiteit





Maar ook: kansen!







Renovatie en nieuwbouw

Spreeuw

Huismus

Gierzwaluw Huiszwaluw



Vleermuizen: dwergvleermuis en laatvlieger

In spouw, achter bekisting dakgoot, 

onder dakpannen





Gevelstenen voor de huismus









Praktijkervaring: mussen vide - niet 

meer doen

Steeds meer kennis, netwerk, 
uitwisseling ervaringen



“Beste Jaap, de laatste modellen die ik heb gebruikt zie je hier-
onder weergegeven. Type Westvoorne heb ik gebruikt in …..

Dit type wordt door DAK Houtbewerking van Ipse De Bruggen in 
Zwammerdam gemaakt (sociale werkplaats), …”

Steeds meer kennis, netwerk, 
uitwisseling ervaringen



Zo dus niet

Maar zo wel!



Informatie

• https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nieuwe-handvatten-
voor-natuurinclusief-bouwen

• https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-
stad/gemeenten-bedrijven-bouwers/stadsvogelfactsheets

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nieuwe-handvatten-voor-natuurinclusief-bouwen
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/gemeenten-bedrijven-bouwers/stadsvogelfactsheets


Tuin: inrichting en beplanting

• Inrichting

• Beplanting

• De vier V’s

• Voedsel

• Voortplanting (nestgelegenheid)

• Veiligheid

• Variatie



De meeste wilde 
bijensoorten 
nestelen 
ondergronds (70%).  

Wilde bij: nestelgelegenheid

Bron: blijebijen.beBron: Joop Verburg, Pluimvoetbij

Bron: Arie Koster

Foto: Griet Nijs, dorpsbibliotheek Tienen (Be)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeyqezu93ZAhXE_qQKHWBMBmQQjRwIBg&url=http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/&psig=AOvVaw3xq_YhgYHUR_CUJnUog2FV&ust=1520623611268517


Vogels nemen graag en zandbad

Zorg voor insecten en vogels voor een zandig en zonnig plekje



Bovengronds:     
70 soorten.            
(in bijenhotels: 
ongeveer 35 
soorten)

Wilde bij: nestelgelegenheid

Bron: Arie KosterBron: Arie Koster

Bron: Arie Koster



Ongeveer 35 soorten bijen maken gebruik van 
de nagebootste vraatgangen in bijenhotels.

Bron: 11 inspirations for insect hotels



Nestkasten

• Hang ze op noordoost, of anders noord, oost

• Ca. 2,5-3 m hoog

• Buiten bereik van kat!

• Geen zitstokje ervoor

• Hang hem vrij: geen takken ervoor

• Aan lat, en lat aan boom bevestigen

• Kies eentje die makkelijk open gaat

• Schoonmaken in najaar, met borstel



• Zorg voor lang bloeiseizoen (tip: bollen, struiken)
• Geef voorkeur aan planten met enkelvoudige bloemen
• Geef voorkeur aan inheemse soorten (insecten aangepast)
• Houd de bodem bedekt
• Zorg voor planten die zaden, vruchten of noten leveren

Niet alles hoeft of kan in je eigen tuin. 
Dieren kijken niet naar tuingrenzen.

Insect- en vogelvriendelijke tuin:
beplanting

1. Voedsel
2. Veiligheid
3. Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie 



Bloeiend voorjaar

Bron: Arie Koster Bron: Arie Koster

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj36uf8s93ZAhUR16QKHc5aB1EQjRwIBg&url=https://www.merriam-webster.com/words-at-play/10-flower-names-with-interesting-stories-behind-them/crocus&psig=AOvVaw1kLITsz8X4FSpLCOhHZwZ6&ust=1520621839852461


Bloeiende zomer

Bron: drachtplanten.nl



Bloeiende zomer

Bron: drachtplanten.nlBron: drachtplanten.nl Bron: drachtplanten.nl

Bron: drachtplanten.nl Bron: drachtplanten.nl Bron: drachtplanten.nl



Bloeiende nazomer

Bron: Arie KosterBron: Arie Koster

Bron: Arie Koster
Bron: Flora van Nederland



Geef voorkeur aan enkelvoudige bloemen. Gevulde bloemen 
hebben minder of geen nectarklieren en meeldraden en 
leveren dus minder/geen stuifmeel en nectar. 

Enkelvoudige bloemen

Bron: Arie Koster



.

Liever inheems



Houd bodem bedekt

Epimedium perralchium ‘Frohnleiten’

Symphytum grandiflorumGeranium macrorrhizum

Onderhoudsvriendelijk, voedsel en 
schuilgelegenheid voor amfibieën, 
insecten

Liriope muscariWaldsteinia ternata Ajuga reptans (bv ‘Atropurpurea’)



.

Planten met vruchten, zaden, noten



Schuil- en nestgelegenheid vogels

1. Voedsel
2. Veiligheid
3. Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie 

Hagen: beukenhaag Dichte/doornstruiken: Meidoorn



• Bloeiseizoen verlengen, herbloei
bevorderen: snoeien

• Geen winterbeurt uitvoeren:
• Laat blad liggen (m.u.v. gazon)
• Laat dode stengels staan 

(schuilen, zaad)
• Organische bemesting toepassen
• Zo min mogelijk grondbewerking

Insect- en vogelvriendelijke tuin: onderhoud



Hoger gras geeft kruiden de kans om te bloeien (voedsel insecten) 
en biedt insecten, amfibieën en kleine zoogdieren foerageer-, 
nestel- en schuilgelegenheid. En het bespaart werk!

Maai eens niet/minder vaak

Bron: Tuinblogger.nl



Najaar
Haal blad van het gazon en breng het in de border. Hierdoor 
bescherm je bodemdieren en hebben insectenetende vogels in 
de winter nog een hapje. 



Toppers: klimop op 1?



Persoonlijke 
top 10

• Knotwilg: streekeigen, insecten, nestgelegenheid

• Meidoorn: mooi, insecten, bessen, nestgelegenheid

• Vlinderstruik (vlinders, bijen, lange bloei, geur (selectie)

• Krentenboompje (Amelanchier lamarckii): vroege bloei, bessen, 
herfstkleur, boomvorm, door compactheid geschikt voor stadstuin

• Klimop (insecten, schuilgelegenheid, nestgelegenheid, late bessen)

• Zonnehoed (Echinacea purp.): mooi, insecten, zaden, lange bloei

• Rudbeckia fulgida: mooi, bodembedekker, zeer lange bloei, zaden

• Phlomis russeliana: mooi, bodembedekker, zaden, wintersilhouet

• Verbena bonariensis (insecten, combineerplant, zeer lange bloei)

• Boerencrocus (C. tomassinianus): zeer vroeg, zeer makkelijk, zaait uit



Insect- en vogelvriendelijke tuin

Waarom?
➢ Je tuin wordt aantrekkelijker: 

• er is meer te beleven
• genieten van aantrekkelijke plantcombinaties

➢ Bovendien bespaart het werk: 
• minder onkruid(bodembedekkers)
• geen winterbeurt

Bron: groengroep  
Kees Koenen, Breda



Een insecten- en 
vogelvriendelijke tuin 
is ook gewoon mooi



Woning wordt tuin…

Bosco Verticale, Milaan



Informatie
• https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/tuininspiratie

• https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten

• https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/beplanting/

• https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/partner-action/aan-de-slag-in-eigen-tuin/

• https://maakgrijsgroener.nl/

• Voor dak en gevel: zoek op sedumdak, geveltuin, groene daken

• https://www.nvwk.nl/werkgroepen/vogelwerkgroepen/erfvogelwerkgroep/

– Plantenlijsten, gericht op Krimpenerwaard, en met voor tuinier relevante eigenschappen

– Diverse presentaties

– Vogelherkenning

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/tuininspiratie
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/beplanting/
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/partner-action/aan-de-slag-in-eigen-tuin/
https://maakgrijsgroener.nl/
https://www.nvwk.nl/werkgroepen/vogelwerkgroepen/erfvogelwerkgroep/


Aan de slag
• Bedenk wat je leuk vindt en wil

• Kleine stappen is ook goed

• Volg cursus vogelherkenning: er gaat wereld voor je open

• Ga stadsvogels tellen in je omgeving

• Doe mee aan Open tuinen

• Help mee organiseren!

Contact:

jaap.graveland@nvwk.nl



Wat gebeurt er al in de  
Krimpenerwaard?

• NVWK realiseert ism de Vlinderstichting idylles.
• HHSK maait de Lekdijk gefaseerd voor voedsel voor insecten, 

en gaat meer bermen ecologisch beheren
• Provincie gaat bermen N-wegen ecologisch beheren
• Gemeenten nemen vergelijkbare initiatieven
• Organisaties Krimpenerwaard gaan samenwerken in Prachtlint 

(www.prachtlint.nl)

Jouw tuin draagt bij 
aan dit grotere 
verhaal!
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http://www.prachtlint.nl/

