
NATUUR IN DE EIGEN TUIN – DIERVRIENDELIJK TUINIEREN 
 
Voor de mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de natuur door hun tuin diervriendelijker te 
maken, geef ik hierbij enkele tips.  
Uitgebreide informatie over dit onderwerp kun je vinden op de digitale Nieuwsbrieven van natuurorganisa-
ties zoals Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en De Vlinderstichting. De Vlin-
derstichting geeft informatieve brochures uit, die je gratis kunt downloaden. 
 
Een andere kijk op tuinieren 
Als je je tuin een natuurlijke uitstraling wilt geven en ervoor wilt zorgen dat allerlei dieren zich er thuis kun-
nen voelen, dan vergt dit meestal een andere kijk op tuinieren dan je misschien gewend bent.  
Het wil niet zeggen dat een natuurlijke tuin nu direct een ruige wildernis moet worden en dat er geen on-
derhoud hoeft plaats te vinden. Door voor dieren geschikte planten, bomen en struiken te planten, bla-
deren in de herfst te laten liggen onder bomen en struiken en nog een aantal dingen te doen of juist ach-
terwege te laten, bereik je al enorm veel. Dieren komen graag in een tuin waar inheemse planten groeien, 
waar zij geschikt voedsel, drinken en veilige plekken kunnen vinden. Een tuin met een paar “rommelhoek-
jes waar zij wat te scharrelen hebben weten zij wel te waarderen. Een composthoop en een houtstapel 
zijn ideaal voor allerlei dieren. Een natuurlijke tuin oogt misschien wat rommeliger dan een doorsnee tuin. 
De wijze van tuinieren is meer: “Tuinieren met je handen op je rug, kijken en genieten”. 
 
Inheemse planten voor bijen, vlinders en andere insecten 
Inheemse planten hebben al gelijk een voorsprong op niet-inheemse, omdat de dieren die hiervan leven 
al een lange geschiedenis met elkaar hebben opgebouwd. De Vlinderstichting geeft adviezen welke plan-
ten geschikt zijn voor bijen, vlinders en andere insecten, niet alleen qua voedsel, maar ook als waardplant 
om de eieren op af te zetten en waar de larven en rupsen van kunnen eten. Voor wilde bijen en sommige 
hommelsoorten is het belangrijk dat stukjes grond onbegroeid blijven zodat zij hun nesten kunnen maken.  
 

    
Klein geaderd witje op 
wilde marjolein 

Een langlijfje op Robertskruid Akkerhommel op narcis Een boomblauwtje op 
guldenroede 

 
De tuin in de herfst en de winter 
In plaats van de tuin in de herfst “winterklaar” te maken door uitgebloeide planten af te knippen laat je ze 
juist tot na de winter staan. Allerlei insecten zullen je hier dankbaar voor zijn. In de herfst trekken zij en 
hun larven zich terug in de dorre stengels of leggen zij er hun eitjes in voordat zijzelf sterven. Overwinte-
rende vlinders ( in Nederland zijn dit citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia) trek-
ken zich terug op een beschermde plek of ze overwinteren tussen de stengels. Andere vlinders en insec-
ten bevinden zich In hun voorstadium van larve of cocon in of aan plantenstengels of in de strooisellaag. 
Vogels en zoogdieren vinden tussen de planten en het afgevallen blad insecten. Veeg de bladeren bij el-
kaar en maak er een hoopje van onder struiken en een heg. Zo ontstaat er een beschutte plek waar bij-
voorbeeld egels en padden beschutting vinden en hun winterslaap kunnen houden. Daarnaast hebben 
uitgebloeide planten decoratieve waarde, want hoe mooi is het niet als de planten ’s winters bedekt zijn 
met rijp of sneeuw. 
 

    
 
Inheemse planten, bomen en struiken voor vogels / water 
Voor vogels is van belang dat zij zaden, bessen, vruchten en insecten kunnen vinden en dat zij zich veilig 
voelen. In struiken met stekels zoals meidoorn, sleedoorn en hondsroos zijn zij goed beschermd tegen 
vijanden. Afhankelijk van de soort bouwen vogels nesten in bomen, dicht struikgewas, het liefst met 
doorns, tussen klimplanten of in een takkenhoop. Het is belangrijk om voor water te zorgen. Vogels heb-
ben dagelijks vocht nodig en badderen graag om hun veren in goede conditie te houden.  



Heb je de ruimte om een plek te creëren voor het stapelen van snoeihout of het maken van hopen bla-
deren, vogels, maar ook insecten en zoogdieren zijn je er dankbaar voor. 
 

    
Zwartkop in een 
lijsterbes 
 

Putter op kaardenbol  Zanglijster op cotoneaster Merel in bad 

Een kleine tuin 
Heb je een kleine tuin en wil je toch zoveel mogelijk natuur creëren, zonder concessies te doen aan het 
lekker kunnen genieten op je terras, dan blijven er genoeg mogelijkheden over. Belangrijk is dat je voor 
verscheidenheid aan planten en bloeitijden kiest. In het vroege voorjaar is er vaak een tekort aan bloei-
ende planten. Bloembollen zijn uiterst geschikt om die vroeg vliegende bijen te voorzien van nectar en 
stuifmeel. Slechts een smal randje grond langs een schutting of muur biedt de gelegenheid om klimplan-
ten, zoals een kamperfoelie, klimop, braam, klimhortensia of klimroos te laten groeien. Wip hier en daar 
een tegel uit je terras en plant hier kleine plantjes. Zorg voor grotere voegen tussen de tegels zodat hier 
allerlei plantjes zoals wilde tijm, vetmuur, vetkruid, mossen e.d. kunnen groeien. Hang aan een erfaf-
scheiding plantenbakken en vul deze met planten die op verschillende tijden bloeien. Maak een erfaf-
scheiding met liguster, klimop langs een rek, haagbeuk of beukhaag, laurierkers. Als je er de ruimte voor 
hebt, plant een niet te groot wordende boom. Hang een nestkastje op. In de winter is dit al een mooie 
schuilplaats. Verwen de vogels met een korfje met vetbollen en vogelpinda’s en in het voorjaar met nest-
materiaal, strooi zaden en universeelvoer in een voederhuisje en op de grond. Heggenmussen, vinken en 
roodborstjes eten graag op de grond. Zorg voor een bakje water, waar vogels veilig kunnen badderen en 
drinken, maar waarvan ook een egel gebruik kan maken. Maak het bakje regelmatig schoon en ververs 
het water. 
 

    
Staartmeesjes Koolmees plukt 

schapenwol 
Egel op zoek naar wormen of vruch-
ten 

Koolmees in bad 

 
Plaagbeestjes, “onkruid” en bemesten 
Als je een voor dieren ideale tuin gecreëerd hebt, zullen ook luizen en slakken deze weten te vinden. Het 
spreekt voor zich dat je die niet met “bestrijdingsmiddelen” te lijf gaat. Lijsterachtigen zijn dol op slakken, 
lieveheersbeestjes en hun larven en gaasvliegen op luizen. Vaak blijft de schade beperkt tot een of en-
kele planten.  
En als er echt ingegrepen moet worden, dan bestaan er ook allerlei natuurlijke preparaten om planten 
preventief sterker te maken of ze te bespuiten.  
Komen er plantjes op in je tuin, die je niet gelijk herkent, wacht even af, misschien hebben ze wel heel 
mooie bloemen en komen er insecten op af, die je nog nooit eerder gezien hebt. Zij hebben in ieder geval 
jouw tuin uitgekozen omdat die een ideale gelegenheid biedt. Ga ze in ieder geval nooit te lijf met on-
kruidbestrijdingsmiddelen, maar steek ze uit. Wil je je tuin bemesten, gebruik dan alleen nog organische 
meststoffen, zoals compost en stalmest of gedroogde kippen- of koemest. Wil je meer bloemen in je gras-
veld, laat het bemesten helemaal achterwege, want op schralere grond vinden meer soorten een plekje. 
Volstaan kan worden om het maaisel te laten liggen.   
 
Als je besluit om je tuin aan te leggen of om te toveren tot een waar dierenparadijs, dan wens ik je veel 
plezier. In ieder geval doe je de dieren in je omgeving er al een plezier mee. 
 
 
Danny Disma-van Laar 
 
 


