
De levende tuin



Tuinen groot en klein



Tuinen in Vlaanderen

• Niet minder dan 8,4% van het Vlaamse grondgebied 
wordt ingenomen door privé-tuinen

• Gemiddelde tuin in Vlaanderen 571m²
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• Inspiratie voor een levende tuin

• 10 thema’s

• Vertrekken vanuit de tuineigenaar : 

Wat zijn de voordelen voor hem/haar 

ONTDEKKEN – GENIETEN – EXPERIMENTEREN - NATUUR

Campagne : Wonderlijk wild



Tuin om van te genieten

Een tuin is er in de 
eerste plaats voor jezelf!
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• Meer leven in de tuin : meer beleven, meer ontdekken, 
meer genieten, meer biodiversiteit

“Levende” tuin ?



1. Water : Voorzie een 
waterpartij in de tuin



Natuur  : Bron van leven

Water

Eendjes!
schaatsenrijder

spreeuwlantaarntje
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Waterdrieblad Dotterbloem

Kikkerbeet Krabbenscheer



Water

Kids : Leuke speelplek, experimenteren,…



Ouders : mooi, rustgevend, gietwater

Water



Kids : Lekker en gezond

Ouders :  Lekker en gezond (als de kinderen iets overlaten)

2. Voedsel : Bessen in de tuin



Voedsel

Natuur : bestuivers, vogels, …



Leidraad
Compost

Hang hier een bijenhotel

Doornloze Bramen

Honingbij op braambloem



Frambozen

Leidraad

Compost

Hommel op framboos



Snoeien?





Frambozenglasvlinder



Aardbeien



Appelen & peren



Muren



Druivelaar



3. Weelderige jungle - minstens 
1 boom, struik of klimplant

Kids : Klimmen en slingeren



Ouders : Lekker luieren in de schaduw

3. Weelderige jungle - minstens 
1 boom, struik of klimplant



Natuur :  - Meer natuur in 3 dimensies

- Boomlaag, struiklaag, kruidlaag, bosbodem …

- Broedplaats voor vogels ….

3. Weelderige jungle - minstens 
1 boom, struik of klimplant



Klimhulp

Reukerwt

Eénjarige klimmers

Lathyrusbij



4. De grond van de zaak :
Humus onder bomen, struiken…



Kids : Zacht vallen, blote voeten, veel ontdekken

Houtsnippers



Nestzwammetje
Roodborst

Hazenpootje

Neushoornkever

Houtsnippers



Zelf composteren

Ouders : Geen tuin- of keukenafval meer!



5. Schuilplaats voor kids
en andere gorilla’s

Kids : héél veel speelplezier

Ouders : doe eens lekker gek



Eenvoudig en tijdelijk :
Bonen- of erwtentipi



Erwtentipi  - begin maart



Erwtentipi  - begin juni



Erwtentipi - einde juni



Zonnebloemenhut Zonnebloem 

Honingbij

Lekker chillen
Groenling 



6. Gezelschap
Nestgelegenheid voor dieren



Voor elk wat wils

koolmees roodborst

vliegenvanger
huiszwaluw

vleermuis



Nestkasten



Types nestkasten

ø 28 mm pimpelmees en zwarte mees

ø 32 mm Koolmees, kuifmees, bonte vliegenvanger 

ø 34 mm 
of ovaal

ring- en huismus, boomklever
gekraagde roodstaart

ø 45 mm spreeuw en grote bonte specht

ø 80 mm holenduif en kauw

ø 130 mm
Bosuil

Halfopen
roodborst, witte kwikstaart,
grauwe vliegenvanger, 
zwarte roodstaart



Hout : Tips

- Onbehandeld hout

- Dik genoeg (>18mm)

- Voorboren en vijzen 
(inox of 

gegalvaniseerd)

- Dak schuin (afwatering)

- 4 drainagegaatjes in de 
hoeken vd bodem

• - Eventueel 
ventilatiegaatjes 
bovenaan de zijpanelen.



Creatief met hout

• Kieren 
dichten

• met 

• mengsel

• van 

• houtlijm

• en 

• zaagsel



Opvolgen : Tips  

• Hang beschut : 

- Tegen katten (2m)

- Tegen brandende 
middagzon

- Tegen slagregen



Opvolgen : Tips

• Laat je sleutel niet op 
de deur zitten!

• Lees : Geen zitstokje, 
want dat is een 
houvast voor 
roofdieren.



Opvolgen : Tips

- Oud nest verwijderen na 
uitvliegen (juni)

- Kijken mag (bij kool- en 
pimpelmees), aanraken niet 

Dus: deurtje 
voorzien



B&B

• Is niet zo’n goed idee. 

• Concurrentie met 
andere vogels die komen 
eten. 



Egelschuilplaats

Egel

Snoeihout

Heggenmus broedt hier ook



Wijnkist

20 x 20 cm

Hooi, stro of dorre bladeren



Entrée
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oorworm

Omgekeerde bloempot met stro
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gaasvlieg



Bijenhotel

holle stengels

boorgaten 3-8mm
metselbij

Hangt in de zon



7. Blote voetenpad
Beperk verharding



Blotevoetenpad

Kids : Belevend en uitdagend

Ouders : doe eens lekker gek







8. Aaneengesloten stadsjungle
Ontsluit je tuin voor dieren/buren

Egel zkt doorgang



Ontsluit je tuin

Doorgang voor 
egel, kikker, pad

“Hallo buur m/v”



Graag een haag





9. Plant  of zaai minstens 15 
soorten bloeiende planten



aardhommel

madelief

gazon in april



krokus

Bollengazon in maart

narcismol



ratelaar

Groot streepzaad

gorilla

boterbloem

Hooiland in mei



Graslanden: Hooiland



BloemenakkerBloemenakker in juni

Korenbloem

klaproos



Droge bloemenborder

salie

lavendel

tijm

Sier-ui





Zonnige kruidenspiraal



70



Huislook
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10. Lekker lui

Kinderen : spelen en ontdekken

Ouders : lekker lui

Natuur : egel, roodborst, merel,…



11. Tam tam

• Surf naar www.wonderlijkwild.be

• Engageer je voor 5 checks en 
ontvang het 
aanmoedigingspakket met oa de 
wonderlijk wild tuingids

• Maak tam tam via facebook, 
twitter, megafoon….

http://www.wonderlijkwild.be/


Bescherm de natuur en sluit je aan bij Natuurpunt voor maar 

24 euro. Het lidmaatschap geldt voor het hele gezin. 

- 4x per jaar het Natuur.blad: tijdschrift vol tips en informatie 

over natuur

- Korting bij onze partners zoals A.S. Adventure en 

Schoenen Torfs.

Wordlid van Natuurpunt

4x

…


