VIER SEIZOENEN, VIER DIEREN, VIER DE TUIN TIPS!
Maak van je tuin een dierenparadijs vol voedsel, nest- en schuilgelegenheid

TIPS VOOR VEEL DIERSOORTEN













Gebruik geen gif.
Wees zuinig op oude bomen.
Plaats bij renovatie of nieuwbouw inmetselstenen
met ingebouwde nestkasten.
Verlicht je tuin ’s avonds niet.
Bestraat je tuin zo veel als nodig, zo weinig als
mogelijk.
Leg een groen dak aan op je schuurtje of garage:
de gemeente geeft subsidie!
Gebruik vooral inheemse planten, daar zijn de
dieren in Nederland het beste op aangepast.
maak een (voor dieren toegankelijke)
composthoop.
Zorg voor water: een vogelbad, metselkuip,
moerasje of een vijver met schuine oevers.
Plant een (gemengde) haag, een boom en
bloeiende en besdragende struiken in de tuin en langs gevels bijvoorbeeld meidoorn,
krentenboom, vuilboom, hondsroos, gele kornoelje, vlier,fruitboom, hulst, klimop.
laat afgevallen blad en fijngeknipte stengels tussen de planten liggen: maak je tuin niet te
netjes.
Kijk voor uitleg, links en meer tips op www.nmgroningen.nl/vierdetuin

TIPS VOOR VLINDERS EN BIJEN








Creëer nestgelegenheid: bijenhotels,
vlinderkasten, een stapelmuurtje, een
hommelkast en een houtstapel in de zon
Leg rijp fruit neer als vlindervoedsel.
Laat een hoekje gras ongemaaid voor poppen
van vlinders.
Zaai lage planten in je gazon voor extra bloei en
nectar, zoals klaver en brunel.
Plant voedsel voor de rupsen: iedere soort heeft
een eigen lievelingsplant! Zo’n plant heet een
waardplant.
Plant nectar- en stuifmeelplanten met
verschillende bloeiperioden.
Hulp nodig? Geen idee wat een waardplant
is? Of een stuifmeelplant? Kijk dan op:
www.nmfgroningen.nl/vierdetuin

TIPS VOOR VLEERMUIZEN
 Hang een vleermuiskast op als slaapplek. Kies een
plek op het zuidwesten van minimaal 3 meter hoog
aan je muur of boom met een donkere, vrije
uitvliegroute.
 Plant avondgeurende planten die nachtvlinders en
andere insecten aantrekken, zoals
boskamperfoelie, teunisbloem, zeepkruid, jasmijn,
flox, siertabak, damastbloem, spoorbloem,
ijzerhard, violier , hulst en (struik)klimop.
 Maak een 2 cm brede opening in houten
gevelbetimmering, zodat vleermuizen erachter
kunnen kruipen om te slapen; monteer onder een
dakoverstek een ruwe plank op 2 cm afstand van
de muur waarachter vleermuizen kunnen kruipen
om te slapen of broeden.
 Jonkies gespot? Laat het de Vleermuiswerkgroep
weten: klnienhuys@zonnet.nl

TIPS VOOR EGELS








Gebruik geen gif of slakkenkorrels, want egels eten
vooral kevers, wormen, rupsen en slakken.
Maak een ‘egelpoortje’, dat is een gat van 15 x 15
cm in schutting of hek, zodat egels door
naburige tuinen en plantsoenen kunnen
scharrelen.
Maak een hoop van hout, gesnoeide takken en
afgevallen blad of plaats een egelhuis met blad
erin als nestplaats; jonge egels overwinteren
samen in het nest waarin ze zijn geboren!
Breng een zieke of veel te kleine egel (begin
winter minder dan 400 gram), na overleg, naar de
egelopvang.
Je mag egels buiten bijvoeren met kattenvoer,
maar ze niet zelf houden, omdat ze beschermd
zijn.

TIPS VOOR VOGELS








Plaats verschillende nestkasten op minimaal 2
meter hoogte aan de oost- of westkant van je
huis of boom
Voer de vogels in de winter en het voorjaar met
zaden, pinda’s, gebroken graan, kruimels en
appels
Geef vers water en maak de voedervoorziening
regelmatig schoon.
Plant zaaddragende planten en besdragende
struiken en bomen, bijvoorbeeld kaardebol,
(struik)klimop, meidoorn, hulst, gelderse roos,
fruitstruiken en bomen.
Houd katten in de gaten of houd ze binnen, als
jonge vogels gaan uitvliegen.
Bekijk de lijst met links en tips op
www.nmfgroningen.nl/vierdetuin

OVER VIER DE TUIN
Er zijn veel meer manieren waarop je dieren naar je tuin kunt
lokken en daar hoef je echt geen hovenier voor te zijn! Dat is
de boodschap van de campagne Vier de Tuin, een initiatief
van de Natuur en Milieufederatie en de gemeente Groningen.
Met de campagne willen de partijen het belang van een
diervriendelijke tuin benadrukken. Steeds meer Groningers kiezen
ervoor hun tuin volledig te betegelen of hebben weinig
verschillende planten in de tuin. Jammer voor de dieren, die zo
steeds minder voedsel en schuil- en nestgelegenheid vinden, maar
ook jammer voor de stad. Door toenemende verstening ontstaan
afwateringsproblemen, met bijvoorbeeld ondergelopen kelders als
gevolg. Meer groen in je leefomgeving is ook nog eens erg
gezond.
Daarom: Vier de tuin, da’s goed voor mens en dier!
Vier seizoenen met activiteiten
Om Stadjers tips te geven voor een diervriendelijke tuin zijn er het hele jaar activiteiten. In de lente
staan de vlinders centraal, in de zomer de vleermuizen, in de herfst de egels en in de winter de
vogels. Deze activiteiten worden in samenwerking met de natuurorganisaties in de stad
georganiseerd. Natuurlijk worden ook bijen niet vergeten, na de campagne Groningen Zoemt van
vorig jaar! Kijk voor alle informatie en de activiteiten op: www.nmfgroningen.nl/vierdetuin

