
Meer natuur dichtbij huis. Of het nu om 
kikkers, egels of wilde bijen gaat, het 
is belangrijk om voldoende voedsel en 
geschikte schuilplaatsen te voorzien. 
Ongerepte stukjes natuur worden steeds 
schaarser in België en wilde soorten 
lijden hieronder. 

Er zijn steeds minder geschikte 
leefgebieden voor vogels. Bouw en 
installeer thuis een nestkastje om vogels 
zoals mezen te helpen. Waar hang je 
het nestkastje? Best op een hoogte van 
minimum 1m80 om te voorkomen dat 
katten de vogels storen. De ingang richt je 
naar het oosten. 

Er zijn meer dan 350 soorten wilde bijen in 
België! Ze voeden zich met de nectar en 
het stuifmeel van bloeiende planten. Geen 
angst, onze wilde bijen zijn niet agressief.  

Waar plaats je het bijenhotel? Best:  

    In de hoogte; 
    Gericht naar het zuiden of zuidoosten;  
    Zo veel mogelijk in de zon.  

De wilde planten die van nature 
voorkomen in bloemenweiden zijn 
zeldzaam geworden in België. Zorg 
ervoor dat je inheemse planten kiest 
(geen exotische) omdat sommige 
bloemen die verkocht worden 
mooi maar steriel zijn en dus geen 
meerwaarde vormen voor de natuur. 
Zaai enkele wilde planten (zoals  
klaproos, korenbloem ...) in jouw tuin 
om de biodiversiteit een handje te 
helpen. 

Een verlaten bosje is de ideale plek voor veel 
soorten zoals de egel, konijn, pad ... en vele 
andere. Zoek een plekje in je tuin waar je de 
natuur zijn gang laat gaan: plant een paar 
boompjes, maai niet en laat het dode hout 
op de grond liggen. Zelfs bomen beginnen 
spontaan te groeien! 

Om je tuin ecologischer te maken, is er 
niets zo gemakkelijk als het aanplanten 
van enkele bessenstruiken! Bosbessen, 
kruisbessen, frambozen of aardbeien 
zijn een waar genot voor ons, en trekken 
bovendien nuttige insecten aan. Ze 
vereisen niet te veel onderhoud: de 
meeste bessenstruiken mogen slechts 
één keer per jaar worden gesnoeid. 

Takkenwallen zijn een handige oplossing 
voor het verwerken van takken, maar 
ze zijn ook interessant voor de natuur. 
Vogels zoals het winterkoninkje bouwen 
er hun nest en padden en egels vinden er 
een schuilplaats. Aan het werk! 
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