
in je tuinDe natuur begint op je eigen drempel! Je hoeft er niet ver voor weg. 

Met wat aandacht en kleine aanpassingen haal je de natuur naar jouw tuin  

of balkon. Met een klimplant, voederplek of schuilplaats in de tuin kiest  

een toevallige passant, zoals  een zanglijster, salamander, vlinder, bij of  

egel, jouw tuin of balkon tot vaste stek. Probeer het eens uit! 

haal meer

Doe mee aan de tuin-activiteiten van de KNNVKNNV-afdelingen organiseren dit jaar volop activiteiten, zoals:
 Excursies naar de mooiste tuinreservaten
 Cursus (tuin)vogels herkennen Lezingen ‘Haal meer natuur in je tuin’
 100-soortendag Natuurtuincursus

Doe ook mee en maak van je tuin een natuurparadijs! » Kijk op www.knnv.nl 



Tuinieren voor wilde dieren 
De KNNV heeft een aanstekelijk tuinboekje voor iedereen met 
een balkon, een kleine of een grote tuin: ‘Tuinieren voor (wilde) 
dieren.  Je vindt er veel praktische informatie om de tuin tot een 
paradijs voor dieren te maken.  Nieuwe KNNV-leden ontvangen 
het boekje als welkomstgeschenk.   
» 14,95, www.knnvuitgeverij.nl, ISBN: 978 90 5011 408 0  

Fotowedstrijd:  
Stuur je mooiste tuinfoto op 
Stuur ons voor 15 juni 2013 je mooiste tuinfoto!  
De vlinderkroeg vol nectarrijke planten in je 
voortuin, een plaatje hoe je een nestkast voor 
vleermuizen bevestigt, van de libel op het kikker- 
trapje in de vijver of van dochterlief op haar buik  
in het lange gras om klavers te tellen.

Onder de inzenders verloten  
we 10 boekjes ‘Tuinieren voor  
(wilde) dieren’.

» Lees op www.knnv.nl  hoe je een foto  
 kunt insturen.

5 tips voor meer natuur in je tuin

Volg onze natuurindetuin-blog
Kijk een jaar lang mee in een tuin-voor-wilde-dieren. Verbaas je hoe snel 
kleine aanpassingen een tuin aantrekkelijker maken voor insecten, vogels 
en andere dieren. KNNV-lid Ina Marbus heeft er veel ervaring mee. Volg 
dit jaar alle nieuwe ontdekkingen in haar ‘Tuin van de Hoornbloem’.
» Kijk op knnvnatuurindetuin.blogspot.nl 

100-soorten-tuin 
Grote ambities? Maak 
dan een 100-soorten-
tuin of doe mee met de 
100-soortendag bij een 
KNNV afdeling in de 
buurt.

 

2. Minivijver 
Van een schaal of kleine bak 

maak je snel een minivijvertje. 

Vogels en egels komen hier 

drinken, libellen en kikkers 

vangen er insecten en vinden 

een plekje voor hun eitjes. 

1. Vogel-dis
Bloeiende struiken en bloemen in de tuin trekken rupsen en insecten aan en zijn daarmee een vrolijke dis voor vogels. In het najaar eten de vogels bes-sen en zaden van klimop en vuurdoorn. Hang in de winter een voedersilo voor ze op.

4. Rommelhoekje
Egels en padden zoeken graag 

beschutting in een rommel-

hoek. Ze schuilen er en gebrui-

ken het als nestplaats. 

Maak zo’n hoekje met een  

stapeltje stenen, een takken-

hoop of wat afgevallen blad. 

3. Vlinderkroeg
Vlinders drinken van bloemen met veel nectar. Maak een vlinderkroeg met lavendel, ereprijs of marjolein! Rupsen doe je een plezier met veel plantenbladeren, voor ze zich ontpoppen tot vlinder eten ze zich daar vol mee.  

5. Een heg vol levenMet een heg en klimop creëer je plekken waar vogels en vlinders schuilen en voedsel vinden. Een heg verbindt je tuin ook met leefgebieden  van dieren buiten de tuin. 
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