Checklist natuurvriendelijke tuin

Een tuin, of die nou groot of klein is of in de stad of op het platteland ligt, is bij uitstek geschikt
om kansen te bieden voor natuur in de directe leefomgeving en belevingswereld. Vraagt u zich af
of úw tuin al natuurvriendelijk is? Of wilt u graag weten hoe u de tuin wat natuurvriendelijker
zou kunnen maken? Dan biedt deze checklist een prima eerste kennismaking.
De checklist is makkelijk te doen.
Achter iedere vraag staan een aantal keuzemogelijkheden. Daarbij staan ook de te behalen
punten. Tel ze op en bepaal uw score.
Als u wilt weten hoe de tuin meer geschikt te maken voor de natuur, laat u dan inspireren door
de keuzemogelijkheden waarvoor meer punten te behalen zijn. Ook staan onder de meeste vragen
alternatieven en voorbeelden genoemd.
0-5 punten
Uw tuin bruist van de kansen, de natuur trappelt van verlangen om daar op bezoek te komen.
Probeert u eens een van de alternatieven van de checklist uit. Een klein beetje helpt al een
heleboel.
5-25 punten
Uw tuin heeft zeker waardevolle elementen, dus u bent op de goede weg. In de checklist vindt u
vast nog wel wat ideeën om de tuin nog natuurvriendelijker te maken.
25-75 punten
Dat ziet er gezond uit. Uw tuin heeft al een belangrijke meerwaarde voor flora en fauna. Er zijn
nog wel wat uitdagingen om de tuin te vervolmaken.
Boven 75 punten
Natuurlijk en avontuurlijk: Uw tuin bruist van het leven. Het is er goed toeven voor planten en
dieren, en… u geniet daar vast volop van!
De checklist natuurvriendelijke tuin geeft een indicatie. Wilt u meer weten over de vele
mogelijkheden van natuurvriendelijk tuinieren? Daarvoor kunt u bij ons terecht:
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Checklist natuurvriendelijke tuin
Hoeveel verharding
25% (10)
50% (5)
75% (1)
100% (0)
(tegels en terras) heeft u
maximaal in de tuin?
Alternatieven voor tegels zijn graspaadjes of gazon; grind; stepping stones en houtsnippers.
Wat voor erfafscheiding
Heg, coniferen of Geen
Hekje
Schutting
heeft u voornamelijk?
struikenhaag (10) (5)
(1)
(0)
Natuurvriendelijke alternatieven voor erfafscheiding zijn bijvoorbeeld: stapelmuurtje met muurplanten;
struiken met vruchten of zaden; hekje met klimplanten.
Is de onbetegelde grond
100% (10)
75% (5)
50% (1)
25% (0)
begroeid met planten?
Alternatieven zijn bodembedekkers als maagdenpalm (schaduw), klimop (grote oppervlakten; schaduw),
muurpeper (zon; droog) en stekelnootje (halfschaduw).
Heeft u water in de tuin?
Poel(tje) met
Vijver
Teil of
Nee
(Meer antwoorden
begroeide
(5)
waterbakjes
(0)
glooiende oevers
(1)
mogelijk)
(10)
Wat is er voor vogels te
Struiken of
Struiken of bomen
Nestkastje(s)
Voederplaats
beleven?
bomen waarin ze
waarvan ze kunnen
(10)
(5)
(Meer antwoorden
kunnen nestelen
eten
(10)
(10)
mogelijk)
Nestelgelegenheid bieden bijvoorbeeld doornstruiken zoals wilde rozen; dichte bomen als coniferen, taxus
en jeneverbes; klimop en kamperfoelie.
Eetstruiken zijn bijvoorbeeld mahonia, krent, vlier, lijsterbes en vogelkers.
Wat is er voor vlinders te Bloeiende
Een of meer
Waardplanten
Vlinderkastje
beleven?
vlinderbloemen
vlinderstruiken
(5)
en/of klimop
(Meer antwoorden
van april tot
(buddleja’s)
(5)
oktober
(5)
mogelijk)
(10)
Vlinderplanten zijn bijvoorbeeld koninginnekruid, verberna bonariensis, herfstaster, rudbeckia,
judaspenning en natuurlijk de vlinderstruik (buddleja).
Waardplanten, die gegeten worden door rupsen van vlinders zijn bijvoorbeeld klimop, look-zonder-look,
brandnetel en sporkenhout.
Wat is er voor bijen en
Bloeiende
Hommelnest of
Nestgelegenheid
hommels te beleven?
bijenplanten van
hommelnestkastje
voor solitaire
(Meer antwoorden
april tot oktober
(5)
bijen
(10)
(5)
mogelijk)
Bijen- en hommelplanten zijn bijvoorbeeld longkruid, vingerhoedskruid, ribes, leeuwebekjes, stokroos en
enkelbloemige afrikaantjes.
Bestrijdingsmiddelen?
Gebruik ik nooit
Alleen zelfgemaakte Alleen bij een
Ook met een
(10)
of biologische
plaag
andreaskruis
(5)
(1)
(0)
Mest?
Ik maak zelf
Zo nodig compost of Koemestkorrels of Kunstmest
compost (10)
potgrond (5)
biologisch (5)
(0)

