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Inrichting van een natuurtuin 

Inleiding  
Veel dier- en plantensoorten zijn tegenwoordig afhankelijk van de stedelijke omgeving. Dit is een 
gevolg van een steeds ongeschikter wordend buitengebied. Waar vroeger een gevarieerd boeren 
landschap met (bloemrijke) weilanden, akkers, houtsingels, heggen, struiken e.d. aanwezig was, is dit 
veranderd in intensief gebruikte landbouwgronden. Hier kunnen weinig verschillende soorten 
planten, insecten, vogels en andere dieren overleven. In de stad voelen heel wat verschillende 
soorten zich door de aanwezigheid van tuinen, parken, bermen, sloten en slootkanten thuis. Een rijk 
planten- en dierenleven draagt bij aan een gezonde (moes)tuin waar plaagdiertjes weinig kans 
krijgen en waar nuttige insecten zorgen voor de bestuiving van bloemen, groente en fruit.  
 
Vogels 
Vogels komen graag in uw tuin als zij een schuilplaats, -nestplaats en voedsel kunnen vinden. Voor 
vogels bieden bomen, struiken, klimplanten en heggen uitstekende mogelijkheden om een nest te 
bouwen, een veilig onderkomen te zoeken en voedsel te vinden. De randen van een tuin zijn 
uitermate geschikt om die ruimte te bieden. Kies hierbij voor soorten die van nature in Nederland 
voorkomen zoals lijsterbes, hulst, gewone vogelkers, wilde liguster (als haag) wilde kamperfoelie of 
klimop. Op inheemse soorten komen veel meer insecten voor. In het broedseizoen zijn vogels zoals 
de huismus (zie figuur 1) hiervan afhankelijk om hun jongen te voeden. In de winterperiode bestaat 
het voedsel uit zaden en bessen. Wilde planten, grassen en besdragende struiken zorgen hiervoor. 
Een nestkastje ophangen is mogelijk. Huismussen nestelen onder dakpannen of in speciale 
nestkasten die kunnen worden opgehangen. Door de aanwezigheid van vogels vermindert de 
overlast van plaagdiertjes.  
 

 
Figuur 1: Huismus op vuurdoorn 
Foto: P. Raaijmakers (De Groene Ruimte) 
 
Kleine zoogdieren 
Kleine zoogdieren zoals egels en diverse soorten muizen zoals de bosmuis kunnen heel wat insecten 
en slakken verorberen. Om deze dieren naar uw moestuin te lokken hebben ze voldoende voedsel en 
beschutting nodig. Een randvoorwaarde is natuurlijk dat uw tuin voor deze dieren bereikbaar is. Dit 
betekent dat zich in de omgeving ook groene tuinen bevinden en dat niet overal barrières zoals 
dichte schuttingen aanwezig zijn. Zelf kunt het aantal barrières verminderen door als erfafscheiding 
een haag te plaatsen of de onderste plank van een schutting te verwijderen en de schutting te laten 
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begroeiing door klimplanten zoals wilde kamperfoelie of klimop. Ook een rommelhoekje zorgt voor 
de nodige beschutting en voedsel.  
 
Insecten 
Tuinen vormen locaties bij uitstek waar bijen en vlinders hun voedsel kunnen vinden. Deze insecten 
zijn heel belangrijk zijn voor bestuiving van gewassen en zijn natuurlijk mooi om te zien. Zonder 
bestuivers hebben we bijvoorbeeld geen appels, kersen en aardbijen. Daarom zijn met name bijen 
heel belangrijk voor onze economie. 
 
Bijen 
Bij bijen maken we onderscheid tussen honingbijen en wilde bijen (solitaire bijen en hommels). 
Honingbijen worden door een imker gehouden in bijenkasten en zijn dus gedomesticeerde bijen. 
Daarnaast leven er 350 soorten wilde bijen in Nederland. Deze wilde bijen dragen net als honingbijen 
bij aan de bestuiving van gewassen. Wilde bijen steken niet snel. Dit doen zij alleen als ze in het nauw 
zitten doordat ze bijvoorbeeld worden vastgepakt. Wilde bijen kunnen worden aangetrokken door te 
kiezen door planten die stuifmeel en nectar geven (met name inheemse soorten), te zorgen dat 
bloeiende planten aanwezig zijn vanaf het voorjaar tot het najaar, nestelgelegenheid te bieden door 
blokken hout te voorzien van boorgaatjes, een rommelhoekje te creëren met stenen en zand en/of 
de tuin te voorzien van klimplanten of een heg.  
 
Vlinders 
In Nederland komen nog maar 53 verschillende dagvlinders voor. Het gaat niet goed met de vlinders 
omdat de leefomgeving steeds minder geschikt wordt. Door tuinen vlindervriendelijk in te richten 
kunnen vlinders een handje worden geholpen. Deze moet dan aan verschillende voorwaarden 
voldoen. Vlinders zijn koudbloedige dieren en hebben zonnige, beschutte plekjes in de tuin nodig om 
op warmen, zij hebben dood hout of plantresten nodig om te overwinteren, bloeiende planten die 
nectar geven (met name inheemse soorten) en planten waarop de eitjes kunnen worden afgezet 
(waar de rupsen van eten).   
 
De rupsen van de kleine vos, atalanta en de dagpauwoog (zie figuur 2) eten de bladeren van 
brandnetels. Een rommelhoekje waar beschutting is en waar wilde planten een plekje hebben, is 
uitermate geschikt. 
 

 
Figuur 2: Dagpauwoog op koninginnekruid 
Foto: www.knnv.nl 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj296yI2djKAhVEDQ4KHbGZD98QjRwIBw&url=https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-voorne/vlinders-0&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFSa7aPnpDYBMQe5Ql2XNPTMKlQTw&ust=1454489305601372
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Plaagdiertjes 
Verschillende kleine diertjes worden door velen als lastig en onprettig ervaren, zoals de bladluis of de 
slak. Echter, in een tuin waar de variatie in de vegetatie hoog is en waar veel vogels aanwezig zijn, 
krijgen plaagsoorten weinig kans. Door verschillende soorten bloemen, struiken en bomen door 
elkaar heen aan te planten en door de rand van de tuin te voorzien van een heg of klimplanten 
ontstaat de variatie die nodig is om natuurlijke bestrijders, zoals vogels en bijvoorbeeld 
lieveheersbeestjes, een plaats te geven. Aantrekkelijke planten voor lieveheersbeestjes zijn 
brandnetels (!) en gewone smeerwortel. Door (knof)look te planten blijven slakken uit de tuin. 
Chemische bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor mens en dier. Als bepaalde diersoorten toch 
voor een plaag zorgen, kies dan voor een biologisch bestrijdingsmiddel dat zeer gericht te werk gaat 
zodat nuttige insecten (zoals bijen, vlinders of het lieveheersbeestje) hier geen last van ondervinden.  
 

Wensen en inrichtingseisen Natuurtuin: 

Verharding (terras) 

Gewenst: 

 Geen verharding 

 Halfverharding 

Vereist: 

 Maximaal 30% verharding 

Beplantingen 

Gewenst: 

 Totaal aan beplant oppervlakte groter dan 50% 

 Gelaagde begroeiingen bestaande uit bomen, heesters en wilde kruiden of vaste planten. 

 Het gebruik maken van inheemse planten heeft de voorkeur  

 Aanplanten van bloeiende besdragende/nootdragende struiken en bomen 

Vereist: 

 1 (soort) boom uit onderstaande lijst 

 2 (soorten) heesters uit onderstaande lijst 

Inheemse heesters (niet limitatief) 
 

Inheemse bomen (niet limitatief) 
 

Ribes (verschillende soorten) Wilde appel/peer 

Framboos Wilg (inheems) 

Hazelaar  Zomereik 

Meidoorn Ruwe/zachte berk 

Sleedoorn  Linde 

Kornoelje  Lijsterbes 

Gewone Vlier  Zwarte els 

Hulst  

Wilde kamperfoelie  
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Wilde liguster  

Berberis  Walnoot 

 

 Maximaal 50% gazon  

 Geen aanplant invasieve exoten, zie unielijst exoten (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN ) 

 Minimaal 30% aan beplant oppervlakte met wilde inheemse bloemen (anders dan gras; 

bijvoorbeeld van Cruydt-hoeck, http://www.cruydthoeck.nl) en/of vaste planten (zie 

onderstaande lijst).  

 Zoals borders met ingezaaide wilde inheemse bloemen (bijvoorbeeld van Cruydt-hoeck, 

http://www.cruydthoeck.nl )  

 Zoals borders met rijk bloeiende nectarhoudende vaste planten (zie onderstaande lijst) 

 

 
Figuur 3: Bloemrijke border 

 
Figuur 4: Bloeiende nectarhoudende vaste planten 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN
http://www.cruydthoeck.nl/
http://www.cruydthoeck.nl/
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Waardevolle vaste planten (niet limitatief) 
 

Ooievaarsbek 

Zonnekruid 

Zonnehoed  

Zonnebloem 

Schijnaster 

Dovenetel 

Lavendel 

Munt 

Kattenkruid 

Wilde Marjolein 

Hemelsleutel 

Guldenroede 

Smeerwortel 

Gamander 

Tijm 

IJzerhard 

Ereprijs 

Herfstaster 

Dropplant 

Spoorbloem 

Spiegeleitje  

Grote Centauri  

Geitenbaard  

Ossentong  
 
 

 

Afscheidingen 

Gewenst:  

 Hagen van inheemse soorten (Liguster, Spaanse aak, taxus, beuk, haagbeuk etc.) 

 Schutting met klimop of andere (klim)planten (bij voorkeur inheemse soorten) 

 Borderranden van natuurlijk materiaal (gevlochten wilgentenen of stapelstenen). 

Vereist: 

 Schutting van natuurlijk materiaal zoals wilgentenen, gevlochten takken, houtblokken, 

stapelstenen met uitsparingen aan de onderzijde of schutting (planken) met klimplanten 

waarbij onderste plank ontbreekt (zodat kleine zoogdieren en amfibieën zich tussen 

verschillende tuinen kunnen verplaatsen). 
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Figuur 5: natuurlijke afscheidingen 

 

Paden (buiten verharding van terrassen) 

Gewenst: 

 Geen paden 

 Natuurlijke halfverharding (schelpen, houtsnippers etc.) 

 Stapstenen  

Vereist: 

 Klinkers (in zand) 

 

Bijzondere elementen 

Minimaal 1 element uit onderstaande lijst in tuinontwerp opnemen: 

1. De aanleg van een poel/vijver met een deel natuurlijke (moeras)vegetatie en waterplanten. 

Denk aan dotterbloem, watermunt, moerasvergeet-me-nietje, gele lis, kattenstaart, lidsteng 

en moerasspirea.) Totaal minimaal 4m2. 
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Figuur 6: poel/vijver 

 

2. Stenen muurtje (Stenen los gestapeld of met kalkmortel gemetseld, minimaal 2m lang, 80cm 

hoog en 40cm breed) 

 
Figuur 7: muurtje 

3. Wintergroene boom (hulst/conifeer) 

 
Figuur 8: wintergroen 
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4. Open composthoop 

 
Figuur 9: composthoop 

 

5. Takkenril (minimaal 2 meter lengte, bij 0,5 breedte en 0,5 meter hoogte) 

 

Deze kan het beste worden gerealiseerd in een bosschage en dient als schuilplek voor kleine 

zoogdieren als egel en amfibieën als gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander. De 

takkenril dient jaarlijks aangevuld te worden met hout. 

 

 
Figuur 10: takkenril 
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