haal meer

De 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
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een toevallige passant, zoals een zanglijster, salamander, vlinder, bij of
egel, jouw tuin of balkon tot vaste stek. Probeer het eens uit!
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vangen er insecten en vinden
een plekje voor hun eitjes.

Tuinambassadeurs
Wil je meer natuur in je tuin, maar weet je niet hoe?
Vraag advies aan een KNNV Tuinambassadeur.
Zij hebben veel ervaring met natuurlijk tuinieren en
weten hoe je jouw tuin aantrekkelijk kunt maken
voor vogels, vlinders en andere
dieren. Een tuinambassadeur
geeft informatie en beantwoordt jouw vragen over het
natuurlijker maken van je tuin.

» Wil je contact met een tuinambassadeur?
Kijk op www.knnv.nl
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Jouw tuin is belangrijk!

100-soorten-tuin

Ook jouw tuin is een onmisbare schakel voor de natuur in de buurt en de stad.
Vogels en insecten vliegen van de ene tuin naar de andere. Tuinen bieden
voedsel, veiligheid en nestgelegenheid voor dieren. Bloemen en bomen geven
de straten kleur en geur. Dat is goed voor de biodiversiteit én voor onszelf. In een
groene buurt is het fijner om te leven en te spelen.
Met de 5 eenvoudige tips die hierboven staan wordt ook jouw tuin een groene
oase.

Ben je benieuwd hoeveel plantenen diersoorten in jouw tuin leven?
Het zijn er al snel 100.
Op www.knnv.nl vind je de
‘Streeplijst’ waarmee je de soorten
kunt tellen.
En haal inspiratie uit het boekje
‘Tuinieren voor (wilde) dieren’ of
bestel de ‘Herkenningskaart (wilde)
dieren in de tuin’.
Kijk voor meer tuinboeken op
www.knnvuitgeverij.nl
www.knnv.nl

Mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds

