
Natuurlijk tuinieren – goed voor dieren 

 

Van een mooie tuin kunnen we enorm genieten, maar de aanwezigheid van dieren kan ons plezier 

nog verder verhogen. Er is maar weinig voor nodig om meer dieren naar onze tuinen te halen. Een 

meer natuurlijke inrichting doet wonderen! 

 

Een gevarieerde beplanting levert voedsel op voor vogels en andere dieren. Op bloeiende planten 

komen vlinders en bijen af. Tussen bodembedekkers houden allerlei kleine diertjes zich schuil. 

Uitgebloeide planten zitten vaak vol zaden. Een gemengde haag als tuinafscheiding biedt voedsel 

en beschutting aan allerlei dieren. Verder zijn rommelhoekjes, takkenstapels en bladerhopen in de 

tuin zeer geschikte schuilplaatsen voor bijvoorbeeld egels. 

 

Vogels houden van bomen en dichte struiken, om in te kunnen vluchten en om er een nest in te 

bouwen. Het ophangen van een nestkastje is natuurlijk ook een goed idee. Groenblijvende 

heesters zijn ook in de winter aantrekkelijk. Struiken met bessen trekken veel soorten vogels aan. 

In het voorjaar komen op de bloeiende struiken grote aantallen vlinders, bijen en hommels af. Die 

vormen dan weer voedsel voor vogels als roodborstjes en merels. 

 

Een natuurlijk en bloeiend gazon is aantrekkelijk voor insecten, vogels en zoogdieren. Laat het 

gras tijdelijk hoger opgroeien en wacht met maaien tot half juni. Daarna regelmatig maaien, niet 

te kort en alleen sproeien op plaatsen waar veel gelopen wordt. Ook kunnen er bollen in het gazon 

gepoot worden. In en rondom een vijver is veel leven in de vorm van waterbeestjes, vogels, 

zoogdieren, kikkers , padden en libellen. Zuurstofplanten zorgen voor een leefbare vijver, 

drijvende planten voor beschutting en een natuurlijke beplanting voor een gevarieerd dierenleven. 

 

Ingewikkeld is het dus niet om dieren naar onze tuinen te lokken. Door deze simpele maatregelen 

kunnen we onze tuinen interessanter maken en wellicht komen er zo nog meer ‘tuinreservaten’ op 

De Eendracht. 
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