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De herfstmaanden september en oktober zijn hele goede
maanden om je tuin aan te pakken en/of te vergroenen.
Haal een paar tegels eruit en zet er planten
voor terug. Zo simpel kan het zijn.

Let op:

Maak wel eerst de grond
geschikt voordat je gaat planten. Dit
klinkt moeilijker dan het is. Graaf het
zand af tot 25 cm. Vul het daarna aan
met bemeste tuinaarde. En klaar ben je!

Inheemse planten

Plant bij voorkeur inheemse planten
die in verschillende seizoenen
bloeien. Zij lokken zo de broodnodige
insecten naar je tuin. Die zijn nodig
voor zaden en vruchten, waar vogels
weer dol op zijn.

Hagen, struiken
& klimplanten

Vogels maken
graag hun nest
in dichte hagen,
struiken en klimplanten.
Ook kunnen ze er net als
insecten goed in schuilen,
zeker als deze groenblijvend zijn
en stekels hebben. Dan hebben ze
in de winter ook een plek en de kans om geprikt
te worden, houd rovers zoals katten op afstand.

Let op:

De herfst is ook hét seizoen om
nestkastjes en insectenhotelletjes op te hangen.
Hier kunnen vogels en insecten schuilen tegen
regen, wind en kou tijdens de herfst en winter.
Én alvast wennen voor het voorjaar.

Vogeltrekkers

Hang alvast wat vogelvoer op en/of plaats een
voedertafel voor de komende winter. Ook een
vogelbadje wordt erg gewaardeerd.
Het is allemaal kant en klaar te koop in de winkel,
maar ook heel leuk om zelf te maken! Voor tips en
voorbeelden kijk je even online. Bijvoorbeeld op de
site van de Vogelbescherming of Vivara.

Snoeien en opruimen

voor de winter?

Hou je in als het kan… Laat de uitgebloeide
en dode delen van planten lekker staan tot
het voorjaar. Insecten zoeken in de herfst
namelijk een plekje om te overwinteren.
Ze kruipen bijvoorbeeld graag weg in
lege zaaddozen van planten, of onder
een hoopje van takjes en bladeren.
Laat als het even kan ook het blad lekker
liggen of leg een mulchlaag in de border.
Dat is goed voor de planten en voor
de dieren.

Veel werk zo’n natuurlijke tuin?
Dat hoeft niet zo te zijn!
Wanneer je de tuin zo aanlegt dat de bodem
bedekt is, heeft onkruid weinig tot geen kans en
hoef je dus weinig te wieden. Rust in de tuin en
zo min mogelijk in de bodem woelen is belangrijk
voor planten en dieren. Natuurlijk evenwicht heeft
even tijd nodig, maar als dat er is vergt je tuin
niet zoveel onderhoud meer. Dan kun je dus
heerlijk achterover gaan zitten en genieten
van je eigen groene oase.

Lekker laten liggen

Haal als het nodig is de gevallen bladeren
van het pad en/of het gras, maar in de
borders vormen ze in de winter een
beschermende deken tegen kou en
wind. Goed alternatief is een mulchlaag.
Dat is een laag van gehakselde, dode
plantmaterialen die je tussen de
beplanting strooit.

Let op:

Deze laag
helpt in de winter, maar
ook in de zomer doet
hij dienst tegen
uitdrogen.

Bladerhoop

Maak op een droge plek die in
de luwte ligt een bladerhoop voor
egels. Wie weet komt er dan wel
eentje bij je in de tuin overwinteren.
Natuurlijk kun je ook een egelhuisje
kopen om het extra aantrekkelijk
te maken.

Wist je dat:

Egels slakken eten?
Handig om zo’n stekelige vriend
in je tuin te hebben dus als je last
hebt van deze glibberige diertjes.

Wist je dat:

Een groene en natuurlijke tuin niet
alleen goed is voor de biodiversiteit en helpt
tegen de effecten van klimaatverandering? Het
is namelijk ook heel goed voor je geestelijke en
fysieke gezondheid. Zo helpt het angstgevoelens
verminderen en is het goed tegen stress.

