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Tuinieren is heerlijk om te doen en een gezonde bezigheid. Ik noem mezelf een tuinierster. Ik heb altijd een vrij grote tuin bijgehouden. Het 
belang van een groene tuin neemt steeds meer toe, want klimaatverandering is geen toekomst meer. Anno 2021 zitten we er middenin. 
Klimaatverandering geeft meer extremen: felle buien, de zomers worden heter en droger en de biodiversiteit neemt af. Alle tuinen in Nederland 
bij elkaar hebben een oppervlakte van vier keer de Krimpenerwaard. Vergroenen van je tuin kan een bijdrage leveren aan het verminderen 
van de gevolgen van het nieuwe klimaat. Voor 2021 hebben we daarom natuurinclusief tuinieren als thema voor de covers gekozen. In elke 
Waardvogel komt een artikel waarin aspecten met betrekking tot natuurinclusief tuinieren aan de orde komen.  D

Wat is natuurinclusief tuinieren?
Er is geen strakke definitie. Mensen vullen het verschillend 

in. Sommigen vinden dat natuurinclusief tuinieren onder andere 
betekent dat je alleen inheemse planten gebruikt. Dat is een visie die 
nogal beperkend is in de mogelijkheden. Maar wanneer je dit als een 
uitdaging ziet moet je het zeker doen.
Ik wil in mijn artikelen de definitie van onze voorzitter aanhouden: 
‘Natuurinclusief tuinieren is een vorm van tuinieren die bijdraagt aan 
behoud en herstel van lokale (kenmerkende) soorten planten en 
dieren en die de gevolgen van klimaatverandering opvangt. Dit naar 
vermogen (in tijd, ruimte en de aard van de tuin)’. Hoe je dat allemaal 
kunt doen wordt in dit artikel en in de volgende Waardvogels 
beschreven. 

Waarom is natuurinclusief tuinieren belangrijk?
In de natuur hangt alles met elkaar samen: zonder bomen 

geen bloesem, zonder bloesem geen insecten, zonder insecten geen 
vogels. En zonder geen insecten ook geen vruchten en zaden. Willen 
we dat in de zomer de koolmezen de eikenprocessierups opeten, 
dan moeten we er voor zorgen dat de koolmees de winter ook 
kan doorkomen. Dus in de winter moet de koolmees kunnen eten 
van zaden van planten. Variatie is belangrijk om alles in evenwicht 
te houden. Moeder natuur heeft in miljoenen jaren  prachtige 
ecosystemen ontwikkeld, die naadloos op elkaar aansluiten. Er 
kunnen wel een paar blokjes uit deze systemen gepeuterd worden, 
maar wanneer er te veel blokjes uitvallen, stort het geheel in. 
Ruim 56.000 hectare grond in Nederland is privétuin en daar 
werkt het precies hetzelfde: hoe meer variatie, des te beter. Tuinen 
vormen een belangrijk terrein waar veel dieren kunnen wonen. Hoe 
leuk is het wanneer vogels uit je waterschaal komen drinken of een 
zandbad komen nemen in dat verloren zanderige randje van je tuin. 
Wie weet komt een koolmees broeden in het vogelhuisje dat je hebt 
opgehangen. Wat een leuk gehoor is het gezoem van zweefvliegen 

die boven je bloemen hangen. Natuurinclusief tuinieren is gewoon 
ook leuk!
Klimaatverandering geeft in de zomer soms felle buien met veel 
wateroverlast. De riolen kunnen deze waterhoeveelheid vaak 
niet aan. Door minder bestrating van tuinen kan het water beter 
in de grond worden opgenomen in plaats van rechtstreeks het 
riool in te lopen. Het water vult zo de grondwaterstand aan, die 
door verdroging te laag wordt. Met meer groen in de tuin kun je 
een bijdrage leveren aan waterbeersing. Beplanting zorgt voor 
verkoeling in de hete zomer. Bovendien geeft groen meer gevoel 
van welbehagen. 

Tuinieren veel werk?
Mensen denken vaak dat tuinieren veel werk is, maar dat hoeft 

zeker niet zo te zijn. Als je natuurvriendelijk tuiniert hoef je niet te 
schoffelen, hoef je geen onkruid te wieden, hoef je niet te vegen, 
hoef je geen blad uit je tuin te verwijderen, kun je minder maaien, 
hoef je minder te snoeien (dus klimop lekker laten groeien).

Hoe kun je natuurinclusief tuinieren?
De vier V’s: Voedsel, Voortplanting, Veiligheid en Variatie zijn 

belangrijk. Zorg voor Voedsel van vogels in de vorm van insecten, 
zaden en bessen. Insecten komen op bloemen af, dus trekken 
daarmee weer vogels. Met bijenhotels kun je metselbijen en andere 
bijen aantrekken. Laat uitgebloeide stelen in de winter staan, daarin 
verschuilen zich insecten, én beschermt je tuin tegen vorstschade. 
Voor Voortplanting kun je o.a. zorgen door nestkasten op te hangen. 
Dichte struiken en niet te kort gesnoeide klimop bieden belangrijke 
nestgelegenheid. Vogels moeten Veiligheid kunnen vinden in bomen 
en struiken. Wil je vogels voeren doe dat dan in de buurt van een 
boom of struik, waar ze bij onraad naar toe kunnen vluchten. Zorg 
voor Variatie in de beplanting, zodat er altijd wel wat bloeit en iets 
te eten is voor de vogels en insecten.



7               WAARDVOGEL | FEBRUARI 2021

Een paar tips voor een natuurvriendelijke tuin
-Zorg voor een lang bloeiseizoen.

-Geef voorkeur aan enkelvoudige bloemen en geen gevulde 
bloemen. Bij gevulde bloemen zijn de stampers en meeldraden vaak 
vervangen door bloemblaadjes. Of de bloemblaadjes zitten zo strak 
tegen elkaar aan dat de insecten niet bij de nectar en het stuifmeel 
kunnen komen.
-Pesticiden kun je beter niet gebruiken. Wordt er van een plant 
gegeten, bedenk dan dat dit insecten zijn, die weer als voedsel 
dienen voor vogels. Bovendien vergiftig je behalve de insecten ook 
de dieren die van de vergiftigde planten en insecten eten. 
-Kunstmest is bij natuurvriendelijk tuinieren niet nodig, want er 
ontstaat vanzelf compost door het afvallende blad en plantenresten.
-Wees voorzichtig met het kopen van gecultiveerde plantensoorten. 
Sommige cultivars zijn zover doorgekweekt dat er geen geur en/of 
geen nectar meer in de bloemen aanwezig is, dus insecten hebben 
er niets aan.
-Sommige ‘onkruiden’ hebben een hoge sierwaarde. Bijvoorbeeld 
speenkruid. Het kan massaal opkomen in je tuin, maar het is ook snel 
weer verdwenen. Haal de planten echter niet uit de natuur, want als 
iedereen dat doet is dit natuurlijk niet goed. 
-Vraag stekken aan medetuiniers. Meestal hebben die genoeg. Dat 
spaart CO2 (de planten hoeven niet speciaal gekweekt te worden) 
en je weet zeker dat je de juiste soort hebt.
-Houd de bodem bedekt met bodembedekkers. Dat scheelt onkruid 
wieden (maar wat is ‘onkruid’?).
-Een waterschaal en zandbad trekken vogels. Vogels willen naast 
een waterbad ook graag een zandbadje. Veel vogels nemen een 
zandbad om hun verenkleed van parasieten te ontdoen. 
-Planten in potten zijn handig omdat je ze makkelijk verplaatst. Zo 
kun je bijvoorbeeld snel een lege plek in de tuin opvullen. 
-Haal wat tegels uit de tuin en plant daar wat extra groen.
-En je mag ‘zondigen’. Wil je zo graag die prachtige hortensia of 
camelia waar geen vliegje van eet, lekker toch kopen. Het is nog 
altijd jouw tuin. 
Het is absoluut niet de bedoeling dat je alles moet doen wat hier 
staat. Een kleine verandering betekent vaak al veel voor de natuur 
in je tuin.

Plantenlijsten op de site
Op www.nvwk.nl onder de werkgroep erfvogels staan twee 

lijsten met plantensoorten die goed zijn om te gebruiken voor een 
natuurlijke tuin. De lijsten bevatten info over de bloeitijd, in welke 
periode de plant belangrijk is en voor welke diersoorten, met tips en 
bijzonderheden over de desbetreffende plant.

Nestkasten
In de volgende Waardvogels wil ik zaken uitdiepen. Maar omdat 

het nu nog mogelijk is om nestkastjes op te hangen wil ik dit aspect 
hier nog snel toelichten.
Nestkasten op 2,5 tot 3 meter hoogte hangen, geen zitstokje 
nodig, buiten bereik van kat, aanvliegroute vrij zonder takken ervoor, 
opening op noordoost, noord of oost zodat die bij de westenwind niet 
inregent, op het zuiden wordt het binnen te heet, makkelijk te openen, 
schoonmaken in najaar, kast op een lat timmeren en die op de boom 
of schutting bevestigen werkt tegen rotten.  D
Bron: Webinar ‘Natuurinclusief renoveren en vergroening tuin’, Jaap Graveland

Winterakoniet
De winterakoniet is een vroege bloeier. Voor het menselijk 
oog is het bloemetje geel. De bladeren kaatsen ook violet licht 
terug. De honingbij ziet geel en violet als purper. Binnenin 
de bloem zitten de werkelijk kroonbladeren in de vorm van 
trechtertjes. Die weerkaatsen geen violet, zodat ze voor  
de bijen opvallen. De winterakoniet is afkomstig uit Zuid-
Europa. De grond moet ook in de zomer goed vochtig blijven, 
dus hij mag niet in de volle zon geplaatst worden. Het eerste 
jaar zullen de knolletjes nog niet bloeien. Als de knolletjes op 
de juiste plek staan zullen ze zich vanzelf vermeerderen. 
Bron: Bijenplanten, Neve A. & R. van der Ham, EIS Kenniscentrum Insecten

Linksboven: badderende huismus, rechtsboven: jonge ringmussen in 
nestkast; foto’s: Anita Meelenboer. 
Foto’s onder v.l.n.r.: bosanemoon, Stef van Walsum; helleboris  oriëntalis, 
Melchior Spruit; honingbij op winterheide, Sjanie van Ophemert;  krokus, 
Jaap Graveland; kievitsbloemen, Marije Spruit; slanke sleutelbloem, 
blauwe druifjes en oxalis, Jaap Graveland
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In mei is de tuin al flink tot bloei gekomen. Misschien zijn er wat gaten in de beplanting gevallen. Door de plotselinge strenge vorst 
heeft een aantal planten de winter niet overleefd of stonden er vorig jaar eenjarige planten. Dus hop.... naar het tuincentrum om 
een paar nieuwe planten aan te schaffen. Maar welke planten kunnen we dan het beste gebruiken? En welke planten niet? D

Bijen- en vlinderplanten
In de tuincentra worden vaak bloeiende planten aangeboden. Dan is 

het makkelijk: kies de planten waarboven insecten zoemen. Vaak staat 
aangegeven of het bijen- en vlinderplanten zijn. 
De beste keus is inheemse planten. Inheemse planten passen 
in ons lokale ecosysteem, waardoor de biodiversiteit bevorderd 
wordt. Planten kunnen gecultiveerd zijn. Gecultiveerde planten 
hebben naast de twee Latijnse namen een ‘derde’ naam gekregen. 
Gecultiveerde plantensoorten zijn ontstaan door de bewerking van 
kwekers en veredelaars. Vaak hebben gecultiveerde soorten niet 
dezelfde kwaliteiten voor het samenspel met andere organismen. 
Zij missen voldoende nectar (de koolhydraten voor de energie) of de 
juiste eiwitten (de pollen waarin de bouwstoffen zich bevinden). Ze 
zijn minder geschikt geworden voor onze insecten en dragen minder 
of niet bij aan ons ecosysteem. Daarom is het over het algemeen nog 
beter om ongecultiveerde inheemse soorten te poten. 
Mijn ervaring is dat het in tuincentra niet meevalt om ongecultiveerde 
inheemse planten te vinden. Op internet zijn er diverse bedrijven te 
vinden die deze planten wel duidelijk aanbieden. Het hoe en waarom 
over inheemse, wilde en niet wilde planten en gecultiveerde soorten 
staat goed uitgelegd op de site van de Tuinen van Appeltern.

Houd de bodem bedekt
Zorg voor zo min mogelijk kale grond. Plant bodembedekkers 

zoals kruipend zennegroen, Campanula portenschlagiana: een kruipend 
grasklokje, lievevrouwebedstro. Laat plantenresten en afgevallen 
bladeren liggen. Persoonlijk heb ik moeten wennen aan het beeld van 
geen nette zwarte aarde. Het is echter een mindset dat het rommelig is 
om bladeren en takjes op de grond te zien liggen.
Een bedekte bodem heeft veel voordelen. Tussen het blad en 
de planten kunnen zich muizen, amfibieën, insecten en andere 
ongewervelden, zoals pissebedden ophouden. In feite creëer je een 
heel natuurlijk insectenhotel. Dit is voedsel voor vogels en andere 
dieren. De bedekte grond droogt in de zomer minder snel uit en biedt 
in de winter beschutting tegen de vorst. Verterend blad stimuleert het 
bodemleven en zorgt voor losse grond waar planten goed op groeien. 
Voor onze veengrond geldt ook nog eens dat het veen onder een dek 

van planten of bladeren minder snel oxideert (‘verteert’). Dus je remt 
de bodemdaling in je tuin! En een laatste voordeel van bedekte aarde 
is dat katten je tuin minder aanlokkelijk vinden. 

Top 10 vaste planten
1.Salie (Salvia), in vele soorten. Het zijn magneten voor bijen, 

hommels en andere insecten.
2.IJzerhard (Verbena bonariensis): is populair onder vlinders, vooral 
koolwitjes komen er op af. Door de ranke hoge groeivorm geeft de 
plant diepte aan de tuin. Hij combineert mooi met vele andere soorten, 
bijvoorbeeld met zonnehoed.
3.Zonnehoed (Echinacea purpurea): ook een hele goede 
insectenplant, die bovendien zaad vormt waar vinken en putters gek 
op zijn. Tegenwoordig zijn er allerlei kleurvariëteiten, maar het is het 
beste om te kiezen voor de ongecultiveerde vorm.
4.Vlambloem of phlox (Phlox paniculata); met name de witte vorm 
trekt veel vlinders. De kolibrievlinder wordt relatief veel gezien op de 
witte phlox.
5.Brandkruid ofwel bruidstaartplant (Phlomis russeliana): een 
goede insectenplant die ook veel zaad produceert, waar ’s winters 
vinken, putters en mezen op afkomen. De uitgebloeide bloemaren 
vormen bovendien een schuilplaats voor overwinterende insecten. 
6.Koninginnenkruid of leverkruid (Eupatorium purpureum): wordt 
druk bezocht door vlinders en insecten en is een majestueuze plant 
voor achter in de border.
7.Kattenstaart (Lythrum salicaria): een rasechte inheemse plant. Er 
komen veel bijensoorten en opvallend veel koolwitjes op af.
8.Rudbeckia (Rudbeckia fulgida): goede insecten- en vlinderlokker. 
Bloeit lang en de uitgebloeide aren zijn decoratief.
9.Spoorbloem of valeriaan, rood of wit (Centranthus ruber): trekt 
bijzonder veel bijen en vlinders.
10.Herfstasters: er zijn vele variëteiten. Zij bloeien tot laat in het 
seizoen en verlengen daarmee de bloeitijd van de tuin.

Struiken en/of klimmers
Vlinderstruik, inheemse kamperfoelie, liguster en klimop zijn goede 

keuzes. 
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De vlinderstruik zaait zich veel uit, dus vaak heeft iemand met een 
vlinderstruik wel plantjes over. Kies een soort met geurende bloemen. 
De geur is een mooie bonus. Wanneer de oude bloemen worden 
weggesnoeid verleng je de bloeiduur. 
Inheemse kamperfoelie geurt heerlijk in de avond en ‘s nachts en is 
goed voor nachtvlinders. Hij kan wel drie keer per jaar bloeien. 
De liguster wordt vrijwel altijd kort gesnoeid als heg, maar het is van 
nature een struik. Ook de bloemen hiervan verspreiden een lekkere geur 
en trekken veel insecten. De zwarte bessen zijn decoratief en worden in 
de herfst en winter graag gegeten door houtduiven en merels. 
Ik blijf het noemen: de klimop is een enorm waardevolle plant. Hij bloeit 
wanneer de meeste bloemen zijn uitgebloeid en levert daarmee nectar 
op een moment dat er niet veel nectar meer beschikbaar is voor insecten. 
De bessen worden in het voorjaar gevormd wanneer de meeste andere 
bessen opgegeten zijn, dus zijn op dat moment een goede bron van 
voedsel voor de vogels. Wanneer klimop de ruimte krijgt, vormt hij 
een uitstekende nest- en schuilplaats voor vele vogelsoorten, zoals 
houtduif, winterkoning, heggenmus, merel en zanglijster.

Bomen
Is de tuin groot genoeg voor bomen kies dan voor fruitbomen 

(appel-, peer-, pruim-, kers-), schietwilg (Salix alba), lijsterbes (Sorbus 
aucuparia) of meidoorn (Crataegus monogyna). Een geschikte boom 
voor een kleinere tuin is het krentenboompje (Amelanchier lamarckii). 
Hij bloeit mooi en de bloemen zijn in trek bij insecten. De bessen worden 
graag door vogels gegeten. Hij heeft een mooie herfstkleur en ook nog 
eens een mooie groeivorm.

Invasieve exoten liever niet
Wat zijn invasieve exoten? Exotische planten zijn planten die zijn ingevoerd 

uit andere delen van de wereld. Vaak levert dat geen problemen op, maar 
er zijn een aantal soorten die zich explosief uitbreiden en de oorspronkelijke 
flora verdringen. Dan noemen we ze een ‘invasieve exoot’. Ze zijn moeilijk 
te verwijderen. Soms richten ze zelfs schade aan wegen aan. Of ze zijn 
schadelijk voor onze gezondheid.
Reuzenspringbalsemien verdringt de oorspronkelijke flora. Bovendien 
is de nectar in de bloemen als wittebrood voor de bijen: het levert 

alleen voeding, maar geen bouwstoffen. 
Japanse duizendknoop is niet meer weg te krijgen waar het staat en 
breidt zich gigantisch uit. Het groeit zo agressief dat het zelfs door 
asfalt heen kan groeien. Bamboe is iets minder agressief, maar ook 
heel moeilijk weg te krijgen, ook uit je tuin!
Reuzenberenklauw is een imposante plant. Het blad kan flinke jeuk 
en brandwonden veroorzaken. Door zaad kan de soort zich enorm 
uitbreiden.
Grote waternavel en watercrussula zijn waterplanten die supersnel 
groeien, waardoor er voor inheemse plantensoorten onvoldoende 
licht en ruimte overblijven. Dichte matten van deze waterplant kunnen 
de doorstroom van water belemmeren en verlanding veroorzaken in 
vennen en natuurgebieden en daardoor verdwijnen zeldzame planten 
en dieren. Sommige planten mogen niet meer verkocht worden, 
zoals Japanse duizendknoop, maar veel planten die zich als invasieve 
exoten gedragen worden nog gewoon verkocht. 
Wat kun je doen om verspreiding van invasieve exoten te voorkomen? 
Een inkoppertje: door ze niet te kopen. Floron heeft een handige tool 
waar je kan checken of de plant die je wil kopen onder de invasieve 
exoten valt: www.floron.nl/tuinernietin. Op deze site worden 
alternatieven gegeven voor de plant die je zou willen kopen wanneer 
deze een invasieve exoot blijkt te zijn. 
Gooi het tuinafval in de groene container, niet in de natuur. Het is goed 
om dit uit voorzorg te doen, want het is niet altijd op voorhand bekend 
of planten zich explosief gaan vermeerderen. Japanse duizendknoop 
gooi je het beste bij het restafval, omdat elk klein stukje in de compost  
die ervan gemaakt wordt, voor een nieuwe plant kan zorgen! Gooi 
geen planten uit de vijver in de sloot. 
Tenslotte wil ik wijzen op de plantenlijsten op www.nvwk.nl/
werkgroepen/vogelwerkgroepen/erfvogelwerkgroep/ voor handige 
en informatieve plantenlijsten.  D

Linksboven: zevenstippelig lieveheersbeestje, foto: Ewoud Benschop; 
rechtsboven: bosmuis, foto: Anita Meelenboer 
Foto’s onder v.l.n.r.: witte phlox met kolibrievlinder: Joke Colijn; spoor-
bloem, kamperfoelie, kuiflavendel: Anton van Jaarsveld;   kattenstaart en 
papaver rupifragum: Jaap Graveland
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Op mijn telefoon verschijnen steeds berichten over milieuvriendelijk tuinieren. Verschijnen er werkelijk zoveel artikelen over of komt 
het door het algoritme waar Lubach het over had? In een van die berichten las ik de zin: “We moeten af van het netheidssyndroom”. 
Dat spreekt me aan, maar er ontstaan ook vragen. Hoe ‘wilder’ een tuin, hoe beter het is voor de biodiversiteit, maar over het 
algemeen wil men niet dat de tuin in een verwilderde toestand is. Wat vind je dan nog acceptabel? Dat is voor iedereen verschillend. 
In dit artikel lees je een paar ideeën om toch dat netheidsideaal enigszins los te durven laten. D

Grasveld versus gazon
Vandaag zag ik het weer; een leuke berm vol met madeliefjes en 
kruipende boterbloem, dat driftig gemaaid werd door de bewoner 
aan de andere kant van de sloot. Het vrolijk bespikkelde gras maakte 
plaats voor een effen groen veldje. Waarom vinden mensen dat 
mooi? Of is het nog omdat men denkt dat het anders niet ‘netjes’ is? 

Er gaan steeds meer stemmen op om je gazon minder te maaien. De 
Bijenstichting riep op om in mei het gazon niet te maaien,zodat de 
bloemen voor insecten langer beschikbaar blijven. Het is ook een idee 
om je gazon voor een gedeelte minder te maaien. Je kunt een strook 
of een ring laten groeien en het gras erom heen kort houden. In de 
Tuinjungle beschrijft Dave Goulson hoe je het beste een gazon kunt 
omvormen tot een grasveld vol bloemen. Hommels, vlinders, kevers 
en zweefvliegen zullen je dankbaar zijn. 

Laat de bodem zoveel mogelijk met rust
De grond is de basis van al het leven. Zaad valt in de grond, ontkiemt 
en neemt voedsel op uit de bodem en de plant ontwikkelt zich verder. 
Vaak is er een samenwerking tussen de wortels en schimmels of 
bacteriën om de benodigde voedingsstoffen op te nemen. Orchideeën 

zijn een goed voorbeeld hiervan. Een orchidee groeit alleen maar daar 
waar bepaalde schimmels in de grond aanwezig zijn. 
Er leven duizenden soorten schimmels, bacteriën en kleine beestjes 
die de bodem gezond houden. In goede bodem is er een evenwicht 
tussen de planten, bacteriën, schimmels en tal van andere organismen. 
Bacteriën en schimmels bemesten de bodem door plantenresten om 
te vormen tot humus. 
Er zijn insecten die hun eieren in de grond leggen, zoals de mooie 
meikever. Poppen van vlinders kunnen zich in de bodem bevinden.
Daarom is het belangrijk om de grond zoveel mogelijk met rust te 
laten. Al het gewroet in de grond verstoort het evenwicht tussen 
organismen. Wanneer je in de grond spit, kun je nesten of eitjes van 
insecten stuk maken. Uiteraard mag je wel eens wat poten of verpoten, 
maar het is niet goed om de grond om te spitten of schoffelen. 
Wanneer je de grond bedekt houdt met planten of plantenresten, is 
schoffelen niet nodig. 

‘Ongedierte?’
Heb je last van ongedierte? Worden je planten opgegeten door 
rupsen, slakken, luizen of een ander onbekend insect? Verschijnen er 
tussen je tegels allemaal hoopjes zand, veroorzaakt door mieren of 
zandbijen? Bedenk dan dat al deze dieren voedsel zijn voor andere 
dieren. Het is een teken van een biodiverse tuin! Bladluizen worden 
gegeten door lieveheersbeestjes. Mieren hebben een ingewikkelde 
relatie met bladluizen en mieren worden zelf weer gegeten door 
vogels. Bestrijd je slakken dan bestrijd je ook egels en lijsters. En is het 
nu zo erg dat een plant wordt opgegeten? Een biodiverse tuin wemelt 
van het leven. Die gonzende insecten en fladderende vlinders zijn een 
paar slap hangende planten wel waard. 

“Wist je dat je door niets in je tuin te doen een grote 
bijdrage kunt leveren aan onze natuur? Alle gazons van 
de tuinen in Nederland zijn gelijk aan de oppervlakte van 
11.000 voetbalvelden. Doe mee aan Maai Mei Niet en 
maai de hele maand mei (een deel van) je gazon niet of 
minder. Zo leg je een rijkelijk buffet aan voor belangrijke 
beestjes zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Door 
je gras maar om de vier weken te maaien, kun je tot tien 
keer meer bijen aantrekken.” 
Bron: de Bijenstichting

Gedeeltelijk gemaaide boomgaard langs de Vlist. Dit kan ook toegepast wor-
den op een kleiner grasveld :-). Foto: Maria Kuijf

Een huisjesslak lijkt een goede landingsplaats voor een lieveheersbeestje. 
Foto: Dinand Melenboer (8 jaar)
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Insectenhotels
Er zijn steeds minder plekken waar bijen en andere insecten kunnen 

overwinteren, schuilen of eitjes leggen. Het is leuk en nuttig om een 
insectenhotel te exploiteren. Er zijn insectenhotels in allerlei soorten 
en maten te koop. Hang het insectenhotel op een zonnige plaats, 
maar in de schaduw kan ook. Als het kan in de luwte tegen regen en 
wind. De hoogte maakt niet veel uit. Voor kinderen is het handig als 
het hotel niet te hoog hangt. Binnen de kortste keren 
wemelt het van de metselbijen en andere soorten 
insecten. 
Je kunt ook goed zelf een insectenhotel  
bouwen. Leuk om met kinderen te doen. Kijk op 
natuurmonumenten.nl/kinderen/zo-maak-je-een-
insectenhotel.  

Stenen uit de tuin
Verwijder zo veel mogelijk tegels uit de tuin.  Alle kleine beetjes 

helpen. Als eerste heb je dan geen last meer van onkruid en mieren 
tussen de tegels :-).
Maar wat doe je dan met de tegels? Wanneer je niet naar het afvalstation 
wil rijden, kun je ze hergebruiken in de tuin. Wij hadden een donkere, 
natte hoek achter in de tuin. Daar hebben we de verwijderde tegels 
opgestapeld met daarboven weer aarde en een muurtje eromheen 
van de tegels uit de tuin. Het resultaat is verbluffend. Doordat de 
planten nu hoger staan, lijkt de schutting lager en valt er veel meer 
licht in de hoek. Door de verhoging krijg je een soort terraswerking. 
Een plantenpot in de verste hoek, vervolgens beplanting in de bak en 
daarvoor kunnen weer potten staan. 

In een grotere tuin, die afloopt, kun je van de stenen een muur maken. 
Of breek de tegels, gooi ze op een hoop en vorm er een rotstuin van.  

Nog een paar tips voor een natuurinclusieve tuin
-Plant veel verschillende soorten bloemen en planten door elkaar.

-Ruim niet te netjes op, laat wat takken en bladeren in een hoekje liggen. 
-Doe het licht uit in je tuin of op je balkon of gebruik lampen die 
aanspringen bij beweging. ‘s Nachts je tuin verlichten verstoort namelijk 
het ritme van dieren zoals vogels, vleermuizen en nachtvlinders. 
-Maak van al je tuinafval een composthoop: de compost kun je 
gebruiken om je tuin te bemesten en de hoop zelf is een mooi thuis 
voor bijvoorbeeld egels en hommels. Tips op www.milieucentraal.nl.

Echinacea  purpurea, gecombineerd met verbena bonariensis (stijf ijzerhard) 
en grassen. Foto: Jaap Graveland

Echinacea purpurea
Echinacea purpurea, de rode zonnehoed, is een mooie tuinplant. 
Vroeger werd Echinacea purpurea ingedeeld bij de Rudbeckia’s. 
De donkerroze bloemen van Echinacea purpurea met het 
donkere oranjebruine centrum verschijnen in de periode juli-
augustus en de bloei kan aanhouden tot in september en 
oktober.
Echinacea purpurea staat het liefst op een zonnige standplaats, 
al kan de plant in lichte schaduw ook groeien. Droogte wordt 
door Echinacea purpurea goed verdragen.
Echinacea purpurea is goed te combineren met allerlei andere 
vaste planten zoals Geranium (ooievaarsbek), Lythrum 
(kattenstaart), Nepeta (kattenkruid), Salvia nemerosa (salie), 
Sedum telephium (herfstsleutel).
Hoewel de rode zonnehoed afkomstig is uit Noord-Amerika, 
dus in feite een exoot is, is het een goede insectenplant. 
Aan een aantal Echinacea-soorten worden medicinale 
eigenschappen toegeschreven. Fytotherapeutische bereidingen 
van de bovengrondse delen van deze plant worden in verband 
gebracht met immuunversterking (bijvoorbeeld bij griep) en 
infecties van de bovenste luchtwegen, zoals verkoudheid. 
Onderzoek uit 2011 toont geen significant verschil tussen 
Echinacea en een placebo. De conclusie van het onderzoek 
is dat Echinacea geen wezenlijke invloed heeft op het verloop 
van verkoudheid. Maar een eerdere meta-analyse uit 2007 
concludeerde dat Echinacea de duur van een verkoudheid met 
gemiddeld 1,4 dagen vermindert.
Het middel Echinaforce is het bekendste voorbeeld van een uit 
Echinacea purpurea bereid middel, wat weerstandverhogend 
zou zijn.
Bronnen: https://appeltern.nl/; Wikipedia

De nieuw ingerichte hoek in onze tuin. Doordat de planten hoger staan, van-
gen ze meer licht. Foto: Maria Kuijf

Muurtje van stenen en daarop gebroken stenen om een rotstuin te creëren. 
Foto: Jaap Graveland
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Natuurinclusief tuinieren (4) 
op de voorpagina 
Tekst: Maria Kuijf

Insecten worden zeldzaam. Inmiddels is duidelijk geworden dat er veel minder insecten zijn dan vroeger. Het proces is langzaam 
verlopen, zodat het niet is opgevallen, maar veel mensen kunnen zich herinneren dat de voorruit van de auto’s in de zomer 
vooral ‘s avonds besmeurd waren met wat er over was van doodgereden insecten. Nu zijn de voorruiten na een autorit nagenoeg 
schoon. Fijn voor de auto en misschien ook fijn voor de insecten, ware het niet dat het duidelijk maakt dat er nauwelijks meer 
insecten vliegen. D

Wees voorzichtig met inzaaien voor insecten
Het is geweldig als men wat wil doen om de insectenstand te 

bevorderen. Het lijkt heel nuttig om te zaaien met het doel ervoor te 
zorgen dat er veel bloemen zijn die insecten aantrekken. Toch heeft 
dat vaak weinig effect. Het kan zelfs averechts werken. Er zijn namelijk 
zaadmengsels (de zgn. ‘pretmengsels’) te koop die pretenderen goed 
te zijn voor insecten, omdat de bloemen veel nectar bevatten. Er is 
echter meer nodig dan nectar. Het is alsof je insecten alleen maar 
wittebrood laat eten. Dat is zes weken leuk, maar daarna heb je als 
mens toch echt een stevige bruine boterham nodig. In insectentaal: 
insecten willen stuifmeel. In het stuifmeel zitten de eiwitten die nodig 
zijn voor de voortplanting. Sommige insecten hebben specifieke 
eiwitten nodig, die in specifieke planten zitten. Dat leveren die 
zaadmengsels niet of onvoldoende. In de mengsels zitten nogal eens 
planten die afkomstig zijn uit andere werelddelen. Het eiwitprobleem 
geldt overigens niet voor alle planten, maar bijvoorbeeld wel voor 
phacelia. Phacelia komt uit Noord-Amerika en wordt bijenbrood 
genoemd, vanwege de hoeveelheid honingbijen die op de nectar 
af komen. Veel inheemse wilde bijen kunnen niets met phacelia, 
want zij zijn gespecialiseerd in planten die van nature in Nederland 
voorkomen. Er komen wel gedomesticeerde honingbijen op af, maar 
die dragen niet bij aan de biodiversiteit. 
Soms zijn de zaden van inheemse soorten in de zaadmengsels 
gekweekt in Oost-Europa, en bevatten ze een iets ander genenpakket 
wat ze minder geschikt maakt, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij 
korenbloemen. Bovendien kunnen de Oost-Europese bloemen zich 
mengen met de onze, waardoor die óók minder geschikt worden 
voor onze inheemse insecten.
Biodiversiteit bevorderen betekent meer dan alleen gericht zijn op 
bijen, hommels en vlinders. Het gaat ook over de mieren, rupsen, 
planten, enz. Dus het is ook goed om planten in de tuin te hebben 
waar andere insecten en levensvormen van afhankelijk zijn. Zie ook 
het persbericht op pagina 42. 

Tuinieren met wilde planten
Het is heel goed mogelijk om wilde planten in de tuin te zetten. Er 

zijn mensen die tuinieren met (vrijwel) uitsluitend wilde planten als een 
uitdaging zien. In mijn tuin staan een aantal wilde planten en die trekken 
duidelijk de meeste insecten. Dit zijn moerasandoorn en stinkende gouwe. 
Vroeger trok ik stinkende gouwe altijd weg, want het was onkruid, maar 
waarom is het ‘onkruid’? Het blad is decoratief. De planten zijn goed in 
toom te houden. De bloei is bescheiden. Ze duiken op in vergeten hoekjes 
en trekken heel veel hommels en bijen aan. Moerasandoorn is minder 
‘onschuldig’. (Maar dat zijn sommige gekweekte planten ook.) Hij vormt 
wortelstokken en invaseert je hele tuin. Daarentegen trekt hij makkelijk 
weg en hij beloont je met een heleboel insecten. Joke, mederedacteur 
van de Waardvogel, heeft helmkruid in haar tuin. Deze plant heeft een 
onooglijke bloei, maar insecten trekken zich daar niets van aan, want er 
komen enorme aantallen op af. Inspirerend is ook de facebookgroep: 
‘Tuinieren met Wilde Planten van hier’. 
Het is niet makkelijk om te bepalen welke soorten aansluiten op de 
omgeving, want dat is natuurlijk per regio verschillend. 
Een heel mooie website is daarvoor https://www.
synbiosys.alterra.nl/bestuivers/verantwoording.html. 
Hier kun je advies inwinnen welke planten het best te 
gebruiken zijn om bestuivende insecten, waartoe ook 
zweefvliegen behoren, te helpen. Je kunt je postcode invoeren en dan kan 
je kiezen welke situatie van toepassing is. Deze webtool is een initiatief 
van Wageningen UR in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center 
en EIS Kenniscentrum Insecten. En kijk vooral ook op onze eigen website 
onder Erfvogels: daar staan ook downloads met plantensoortenlijsten 
voor insecten (die uiteraard weer vogels aantrekken). 

Uitgebloeid kan ook mooi zijn
Afgestorven planten zijn belangrijk voor een natuurlijk evenwicht. Verval 

hoort bij de natuur en de circle of life. Wanneer uitgebloeide en afgestorven 
plantenresten blijven staan, vormen ze beschutting tegen vorst en uitdroging. 
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De planten krijgen kans om uit te zaaien en het zaad van veel planten is 
voedsel voor vogels. Veel zaaddozen zijn decoratief in een uitgebloeide 
tuin, vooral als er rijp of sneeuw op ligt.
Hark afgevallen blad van het gazon en van de straat naar de borders. 
Het blad en de plantenresten vormen een natuurlijke humuslaag 
waarin wormen en insecten kunnen scharrelen en daardoor de grond 
verbeteren. Wormen en insecten dienen weer als voedsel voor andere 
dieren. Wanneer je geluk hebt kiest een egel je tuin uit om daar zijn 
winterslaap te houden tussen het blad. 
Knip vaste planten pas eind maart terug. Diverse hommelkoninginnen 
overwinteren in of vlak boven de grond vaak tussen de stengels van 
vaste planten omdat daar ook blad tussen blijft liggen. Wacht dus 
tot maart/begin april met opschonen, dan zijn de hommelkoninginnen 
gevlogen. Wil je toch graag de resten eerder afknippen, leg ze dan in de 
tuin of in een achterafhoekje.

Nestkastjes ophangen en tijdig schoonmaken
Het najaar is de beste tijd om nestkasten schoon te maken en/of 

nieuwe op te hangen. In de winter worden nestkasten gebruikt om te 
schuilen en te overnachten. Geregeld wordt er dan in het voorjaar in dat 
nestkastje gebroed. 
Verwijder oud nestmateriaal. Maak een nestkast schoon met alleen (bij 
voorkeur kokend heet) water. In een kastje kunnen (eitjes van) parasieten, 
dus ook vlooien en vogelluizen zitten. Gebruik daarom handschoenen. 
Geen schoonmaakmiddelen of erger: verdelgingsmiddelen. Schrob lekker 
met een stevige borstel in de naden en laat desnoods even weken. Daarna 
de kast goed laten drogen.
Hang het nestje niet in de volle zon, dus niet op het zuiden. 
Zoek een beschutte plek, uit de natte westenwind. De invliegopening kan 
het beste op het noordoosten gericht zijn.
Zorg ervoor dat er geen takken voor de invliegopening hangen. Wanneer 
er katten in de buurt zijn, is het ook goed om hier rekening mee te houden.
Hang het nestje zo op dat het niet kan gaan slingeren. Een stukje hout 
achter het nestkast zorgt voor ruimte tussen de achterwand en de muur of 

boom, waardoor de kast minder snel gaat rotten.
Vogels van dezelfde soort wonen het liefst tenminste tien meter van elkaar 
om territoriumgevechten te voorkomen. Voor vogels van verschillende 
soorten, zoals koolmees en pimpelmees, kunnen de kasten een meter of 
drie uit elkaar hangen. Koloniebroeders wonen wel weer graag in groepen: 
de nesten voor mussen, spreeuwen en zwaluwen kunnen daarom per 
soort wel naast elkaar hangen.
Een houten nestkast voldoet prima, maar wanneer het kastje in de zon 
hangt, is een kast van houtbeton ideaal. Dit materiaal isoleert. Deze kasten 
kosten meer, maar gaan langer mee. Bovendien zijn ze spechtbestendig. 
Elke vogelsoort heeft zijn eigen wensen, wat betreft vorm en vliegopening. 
Kies een nestkastje voor een vogelsoort die bij je in de buurt voorkomt.  D

Herfstaster (Aster ageratoides)
De echte herfstaster is afkomstig uit Azië. In China wordt de plant 
gebruikt tegen verkoudheid, koorts, bronchitis, slangenbeten en 
bijensteken. Pas in de jaren zeventig is de plant in de belangstelling 
komen te staan van imkers in Nederland, omdat er veel bijen op 
vliegen. De echte herfstaster is Aster ageratoides, maar in de 
volksmond worden ook andere astersoorten die in de herfst 
bloeien, herfstasters genoemd. De Aster ageratoides wordt het 
meest door honingbijen bevlogen. Maar ook zweefvliegen en 
vlinders houden van herfstasters.
Herfstasters zorgen voor een bloeiende herfsttuin. Ze vormen een 
mooie combinatie met verbena, Japanse anemoon, persicaria. Aster 
ageratoides is van nature resistent tegen meeldauw. Inmiddels zijn 
er vele cultivars, met witte of andere tinten in het blauw-violette 
spectrum. Het beste kun je de plant in bloei kopen. Dan zie je of de 
bloemen ook in trek zijn bij onze insecten. D 

Linksboven: parende egels, foto: Maria Kuijf. Rechtsboven: pimpelmees sleept 
nestmateriaal aan, foto’s: Harry Verkerk. Onder v.l.n.r.: herfstaster gecombi-
neerd met siergras, foto: Tony Hardenberg. Boerenwormkruid, moerasan-
doorn, geum, verbena, foto’s: Maria Kuijf. Helmkruid, foto: Joke Colijn.
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Natuurinclusief tuinieren (5) 
op de voorpagina 
Tekst: Maria Kuijf

Dit is de laatste aflevering van de serie ‘natuurinclusief tuinieren’. Heel veel zaken zijn aan de orde gekomen: waarom is het 
belangrijk om natuurinclustief te tuinieren, tips en aandachtspunten voor natuurinclusief tuinieren, ideeën voor insecten-
trekkende planten, tuinieren met wilde planten, het belang van een goede bodem, enz. De serie wordt op de site gezet onder 
het erfvogelproject, waar ook de lijsten met goede tuinplanten van Jaap Graveland te vinden zijn. D

Groene muren
Een groene muur is mooi om te zien. Er kunnen insecten in schuilen 

waar vogels op afkomen en zo’n muur is een broedgelegenheid 
voor vogels. Groene muren verhogen de biodiversiteit in de directe 
omgeving.
Goede klimplanten voor een muur zijn klimop, wilde bosrank 
(clematis), vuurdoorn en blauwe regen. Volgens Vogelbescherming 
Nederland zijn hop en klimhortensia ook goede planten. Het 
verbaast me dat klimhortensia als optie genoemd wordt, want de 
bloemen zijn steriel; ze hebben geen geur, er komen geen insecten 
op en er worden geen bessen gevormd. Klimop en klimhortensia 
vormen hechtwortels en houden zichzelf dus vast aan de muur. De 
andere klimmers hebben ondersteuning nodig. Hop en kamperfoelie 
doen het niet zo goed tegen een muur. Het zijn echte bosplanten, 
die de vaak zanderige grond naast een huis niet goed verdragen. 
Datzelfde geldt voor bosrank, maar een lid van de facebookpagina 
‘Tuinieren met wilde planten’ had een heel goede ervaringen met 
bosrank tegen een schuur. Klimop is van origine eveneens een 
bosplant, maar dit blijkt een taaie rakker die niet kieskeurig is.
Het leek me erg mooi om een groene muur te maken van varens 
en andere planten, een verticale tuin, dus. Onderzoek en navraag 
leverden de volgende conclusies. Er worden vele mogelijkheden 
aangeboden, van eenvoudige zakken die je aan de muur hangt 
tot innovatieve systemen. De aanschaf is echter duur, onderdelen 
zijn van kunststof, kunnen kapot gaan en er is vaak kunstmatige 
voeding nodig. Er is veel materiaal voor nodig, dus veel gebruik van 
grondstoffen en productie van CO2. De kans op mislukking is groot. 
Wanneer er geen goed irrigatiesysteem is, verdrogen de planten 
binnen de kortste keren. Irrigatiesystemen hebben veel onderhoud 
nodig en vragen stroom. Allemaal geen duurzame  aspecten, dus dat 
idee heb ik laten varen.

Ik breek een lans voor klimop (Hedera helix)!
Klimop is een van de meest waardevolle planten. Hij bloeit wanneer 

de meeste bloemen zijn uitgebloeid en de bessen hangen in het vroege 
voorjaar aan de plant als de meeste andere bessen zijn opgegeten. Dit 
alles naast de beschutting en bescherming die hij levert voor vogels en 
insecten maakt van klimop een superplant.
In Nederland zijn we nogal bang om ons huis te laten begroeien met 
klimop vanwege de schade die het kan geven aan voegen. Dit is niet 
helemaal juist. Integendeel, klimop beschermt! Hij houdt de muur 
droog. Hij heeft een isolerende werking tegen warmte en kou, want het 
blad beschermt de muur tegen felle zon in de zomer en de winter blijft 
de muur juist warm door het bladerdek. De klimop dempt ook nog eens 
buitengeluiden. En hij vangt fijnstof op. 
Oude muren waarvoor kalkmortel gebruikt is, kunnen wel aangetast 
raken. En let op bij dakranden en kozijnen. De hechtwortels beschadigen 
het verfwerk. De stengels kunnen flinke druk uitoefenen onder het dak. 

Groene daken  
Voor groene daken geldt ook dat ze isoleren en mooi zijn om te zien. 

Groene daken houden de omgeving koeler dan bitumen dakbedekking. 
Groene daken zijn ook vochtwerend. Ze zijn zelfs een buffer bij 
(overmatige) regenval. Irrigatie is niet nodig. De planten die gebruikt 
worden, zijn hoofdzakelijk sedumsoorten, die door hun vetachtige blad 
veel water kunnen opnemen, maar ook tegen droogte kunnen.
Ook voor groene daken zijn veel systemen te koop. Het is een studie 
op zich om hier een goed besluit over te nemen en de moeite waard.

Erfafscheidingen
Hagen  en schuttingen begrenzen de tuin. Hagen nemen meer 

ruimte in dan een schutting. Als afscheiding van een kleine tuin kun je 
een schutting laten begroeien. Kies dan voor diverse klimplanten en niet 



7                 WAARDVOGEL | DECEMBER 2021

alleen klimop, hoe mooi klimop ook is. Dezelfde planten genoemd voor 
groene muren kunnen voor de schutting gebruikt worden.
Heb je meer de ruimte dan kun je een haag van verschillende struiken 
aanplanten. Let ook bij deze struiken op het nut dat ze hebben voor de 
vogels en insecten. 
Geschikte struiken zijn; 
-liguster (laat de liguster lekker uitgroeien, waardoor hij bloeien kan en 
bessen kan vormen. De bessen worden graag gegeten door houtduiven. 
-vuurdoorn
-meidoorn
-hondsroos
Snoei de haag niet te strak, zodat de planten kunnen bloeien en er 
schuilgelegenheid kan ontstaan voor vogels en andere dieren.

Plantenresten laten staan
Het is heel waardevol om uitgebloeide bloemstelen en afgestorven 

plantenresten tot na de winter te laten staan. Hierin kunnen insecten 
overwinteren. Het zijn als het ware natuurlijke insectenhotels. In 
opgedroogde bloemaren zit vaak nog zaad. Vogels  kunnen tussen 
deze plantenresten dus nog voedsel vinden.
Bovendien zijn opgedroogde aren decoratief, vooral als er vorst of 
sneeuw komt. Daarnaast beschermen de plantenresten de wortels 
tegen vorst, waardoor er minder doodvriest.
Vogels houden van de beschutting van plantenresten om hun kostje bij 
elkaar scharrelen.
Wanneer u toch besluit om plantenresten eerder te verwijderen, gooi ze 
dan op de grond op of in een hoekje van de tuin, want tegelijkertijd met de 
plantenresten verdwijnen ook talloze insecten in de afvalcontainer.Voor 
egels is het ook belangrijk dat er blad en plantenresten achterblijven. Een 
egelhotel bouwen is dan niet nodig, dat maken de egels zelf wel. Tussen 
het blad en plantenresten kunnen egels voedsel vinden. Hiermee help 
je de egels, die behalve insecten en wormen ook slakken eten. Gebruik 
daarom geen slakkenkorrels, aan het gif kan ook een egel dood gaan!

Vogels bijvoeren
Het hele jaar door mag je vogels bijvoeren. Er zijn wel een 

aantal zaken om op te letten.  Geschikt voedsel is fruit, speciale 
voedermengsels, en met mate broodkruimels (ivm het zout dat in brood 
zit). Soms zit het voer in netjes. Haal de netjes eraf, want de vogels 
kunnen er in verstrikt raken. Kauwtjes nemen de netjes soms in zijn 
geheel mee, waardoor die ergens als zwerfafval in de natuur terecht 
komen. Geef geen melk, boter of margarine (dit werkt laxerend), 
gekookte etensresten (bederven snel) en producten met zout. Erg leuk 
is om in de zomer zonnebloemen te kweken, de schermen met zaad 
te drogen en in de winter aan te bieden. Koolmezen zijn er dol op. Ze 
nemen de zonnebloempitten mee om in de buurt op een tak de kern 
er uit te peuteren. In de winter hebben vogels meer behoefte aan vet. 
Dan kun je zelf vetbollen maken, gezellig om met kinderen te doen.  D

Op de voorpagina: pennisetum, verbena en echinacea
Pennisetum ofwel lampenpoetsersgras. Erg fraai gras met 
alleen sierwaarde. De aren blijven lang in de winter staan.
Verbena bonariensis ofwel ijzerhart is een prachtige plant 
voor de natuurlijke tuin. Hij weeft mooi door de begroeiing 
en is een goede combinatie met talloze planten. Hij heeft 
grote aantrekkingskracht op bijen en koolwitjes, maar ook de 
kolibrievlinder laat zich door de verbena lokken. 
Echinacea, zonnehoed, zie de Waardvogel van september. Op 
de coverfoto, gemaakt in de tuin van Jaap Graveland, is te zien 
dat de uitgebloeide bloemhoofden erg decoratief zijn . D 

Linksboven: vink op phlomis, foto: Jaap Graveland. Rechtsboven: koper-
wiek in stadstuin, foto: Maria Kuijf. Onder v.l.n.r.: vuurdoorn, foto: Huig 
Bouter; zonnebloemzaaddoos, klimop, foto’s: Maria Kuijf; zaadpluis van 
wilde bosrank, foto: Antoinette Duisters; rozenbottel, foto: Maria Kuijf; 
phlomis, foto: Jaap Graveland


