
       
Najaar:  
Bolgewassen als herfsttijloos en herfstkrokus. Vaste planten als heide, 
herfstaster, hemelsleutel, dropplant, herfstanemoon en zijdeplant. Klimplan-
ten als bruidssluier, wilde wingerd en klimop 
 
Inspirerende sites: www.eigenwijzetuin.be, www.bijenhouden.nl, 
www.vogelsbescherming.nl, www.vlinderstichting.nl  

 
 
 

 Maak een paradijs van uw tuin! 

Levend Landschap Veluwe 
Deze brochure wordt u aangeboden in het kader van het project Levend Land-
schap Veluwe. Inwoners van het Nationaal Landschap Veluwe werden uitgedaagd 
eigen initiatieven in te dienen die vervolgens met gemeentelijk en provinciaal geld 
onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland tot realisatie wor-
den gebracht. Hiermee hopen de organisaties de kwaliteiten van het Nationaal 
landschap Veluwe te versterken met hulp van bewoners en lokale partijen. De 
komende twee jaar zullen er 6 projecten worden gerealiseerd, met betrokkenheid 
van de streek waarin het project speelt. 
 
Voor meer informatie, kijk op: www.landschapsbeheergelderland.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon: 
Tekst: Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) met dank aan VBBN/
Bijenhuis en Pieter van Breugel.  
Beeldmateriaal: Paul Cools, Peter Eekelder, Jan van Loon en SLG 
Uitgave van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, januari 2010 
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal 
Telefoon: 026 3537 444 / info@landschapsbeheergelderland.nl 
Website: www.landschapsbeheergelderland.nl 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland wordt financieel ondersteund 
door de Nationale Postcode Loterij. 

 
Wie is Stichting Landschapsbeheer Gelderland?  
Landschapsbeheer Gelderland is dé Gelderse organisatie die zich al meer dan 20 jaar 
inzet voor het behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met 
een streekeigen karakter: het landschap met  heggen, boomgaarden, dijken, beekjes en 
boerenerven. We werken veel samen met de  
provincie Gelderland, de Gelderse gemeenten,  
vrijwilligers, particulieren en andere organisaties  
die zich inzetten voor de bijzondere landschappen  
die Gelderland heeft. 
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Nieuwbouwwijk voor insecten 
Naast de bekende bijenvolken die samen in een kast leven, komen er 
in ons land enkele honderden solitaire bijen voor die hun hele leven 
alleen blijven. Nestkastjes, bijenkasten (voor deze solitaire bijen) of 
insectenhotels (zie foto voorkant) bieden veel vogels en insecten een 
broed- of nestplaats. Een zogenaamde insectenhotel biedt woonruimte 
aan allerlei insecten. Het is eenvoudig om zelf een insectenhotel of 
een kast voor solitaire bijen te maken. Op internet staan veel voorbeel-
den. Kant en klare kastjes zijn ook verkrijgbaar. Vaak zijn de buisjes in 
de kastjes voor solitaire bijen doorzichtig zodat het proces van kamers 
maken en eitjes leggen goed zichtbaar is. U kunt ook in uw tuin een 
geschikt plekje maken. Bijen hebben een voorkeur voor warme, zonbe-
schenen plaatsen. Door hoge of lage steilrandjes van zand of leem te 
maken ontstaan ideale plekken waar ze gaatjes in kunnen maken. Ook muren van natuur-
steen met kieren en spleten zijn geliefd. Net als vermolmde boomstronken (wilg, populier, eik 
of berk). Bundels holle stengels of takjes zijn ook ideaal. Belangrijk om te weten; de bijen zijn 
ongevaarlijk omdat ze geen volk hebben wat ze moeten verdedigen. 
 
Geen tuin, wel meehelpen? 

In de provincie Gelderland zijn inmiddels meer dan 100 vrijwilligersgroe-
pen actief in het landschap. Zij werken vaak op terreinen in de buurt van 
de woonplaats. Ze knotten bomen, maar beschermen ook weidevogels, 
begeleiden schoolkinderen bij buitenactiviteiten of ontwikkelen een om-
metje. Stichting Landschapsbeheer Gelderland coördineert al deze groe-
pen en ondersteunt hen met kennis, cursussen, gereedschap en leuke 
activiteiten. Wilt u meehelpen om het landschap mooi te houden, meldt u 
zich dan aan of maak kennis met het vrijwilligerswerk in het landschap op 
de website www.landschapsbeheergelderland.nl Een aantal vrijwilligers-
groepen introduceren zich via een eigen pagina zodat u een idee krijgt 
van de werkzaamheden. 
 

Hieronder enkele voorbeelden van planten en heesters  
Voorjaar: Bolgewassen als sneeuwklokje, krokus en blauwe druifjes. 
Vaste planten als winterheide, judaspenning en muurbloem. Heesters 
als skimmia, gele kornoelje, buxus, berberis en mispel. Bomen als wilg, 
prunus, fruitbomen, kastanje en esdoorn. 
 
Zomer: Eenjarigen als vergeet-mij-niet, korenbloem, slangekruid, zon-
nebloem, afrikaantjes, begonia, moerasbloem en dahlia. Tuinkruiden 
als dille, rozemarijn, munt, bieslook, citroenmelisse, thijm, salie en 
marjolein. Vaste planten als campanula, kaasjeskruid, sedum, salvia, 
zonnekruid en lavendel. Bomen als lederboom, linde, honingboom, 
kastanje. 
 

 
Maak een paradijs van uw tuin!  
Een mooie tuin met bloeiende bloemen is een lust voor het oog. De aanwezigheid van vlin-
ders, bijen en vogels maakt een tuin pas echt compleet. In deze brochure vindt u simpele tips 
om uw tuin zo in te richten dat u niet alleen van de bloemen kunt genieten, maar ook van de 
levendig- en bedrijvigheid van de bezoekers.  

 
Het gaat niet zo goed met de insecten in ons land en dat is best wel alar-
merend. Naast het feit dat insecten zorgen voor de bestuiving van bloe-
men en vruchten (zonder bijen kunnen we straks niet meer genieten van 
koffie, chocolade en vele groente- en fruitsoorten!), zijn de nevenproduc-
ten (honing, stuifmeel en zelfs bijengif) lekker, gezond en heilzaam. 
 
Er is helemaal niet veel nodig om het hen wat meer naar de zin te maken. 
Door het planten van waardplanten (hier zetten vlinders hun eitjes op af 
en vinden rupsen hun voedsel) of favoriete nectarbloemen (drachtplanten) 
maakt u uw tuin aantrekkelijk voor vlinders en bijen. Andere insecten en 
vogels volgen dan vanzelf. En u kunt genieten van het schouwspel! 

 
Een paar algemene tips: 
 Zorg ervoor dat er zolang mogelijk bloemen bloeien, dus van het vroege voorjaar tot 

laat in de herfst, zie ook de lijst iets verderop; 
 Laat ook brandnetels of bramen staan; dit zijn geliefde waardplanten voor de rupsen 

van de vlinders; 
 Laat uitgebloeide bloemen met zaden zo lang mogelijk 

staan voor vogels. Snoei en ruim daarom zoveel moge-
lijk in het voorjaar; 

 Door biologische planten en bomen te planten wordt 
het milieu zoveel mogelijk bespaard. Biologisch telen 
houdt in dat er geen kunstmest wordt gebruikt en dat 
ziekten en onkruid mechanisch en met gecertificeerde 
biologische middelen worden bestreden. Er komen 
steeds meer biologische boomkwekers.  

 Bij het Bijenhuis (www.bijenhuis.nl/webwinkel) zijn kant 
en klare zaadpakketjes verkrijgbaar met bloemenmengsels voor vlinders en bijen; 

 Veel dier– en vogelsoorten broeden en leven voornamelijk in zogenaamde inheemse 
bomen en struiken. Dit zijn soorten die van nature in het Nederlandse landschap voor-
komen. Voorbeelden zijn meidoorn, wilg, linde, lijsterbes, eik, berk, kardinaalsmuts, 
hazelaar en Gelderse roos. Soorten die ‘uitheems’ zijn, vinden vogels en insecten 

vaak minder aantrekkelijk. Dus hoe meer inheemse soorten, hoe 
meer leven in uw tuin. Op de achterkant staan voorbeelden van 
planten, heesters en bomen. 
 
 
 
 


