
Tuin vergroenen
Uw woning is gerenoveerd. Ons lijkt dit een mooi moment om 
groene ideeën voor uw tuin aan u voor te leggen, met als doel 
dat er meer te genieten is voor u én voor vogels, vlinders, bijen 
en zelfs egels! Ook een kleine tuin kan echt iets 
toevoegen aan de biodiversiteit. In deze brochure vindt u 
diverse opties die hieraan een bijdrage kunnen leveren.  

Twee procedures voor het vergroenen van de tuin:

1. U maakt een keuze in wat u aan wil schaffen en deze 
aanschaf regelt u zelf. Suggesties voor een leverancier 
vindt u op de laatste pagina van deze brochure. 

2. U maakt een keuze in wat u aan wil schaffen en de 
aanschaf regelt u in overleg met ons. Als er voldoende 
vraag is kunnen wij met een leverancier organiseren dat 
de planten in de wijk worden geleverd. Wilt u hiervan 
gebruik maken? Neem dan contact op met de Groengroep.
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Longkruid Dovenetel Knoopkruid

Beemdkroon Klokjesbloem Akelei

Bodembedekker 
Bloei: maart - mei
Planten in voorjaar  
in de schaduw

Bodembedekker 
Bloei: mei - augustus
Planten in voorjaar  
in de schaduw

Tot 1 m hoog
Bloei: juni - september
Zaait zichzelf uit
In de zon

Tot 75 cm hoog 
Bloei: juni - 
september
In de zon

Bodembedekker 
Bloei: juni - augustus
in de schaduw
Weinig onderhoud

Tot 80 cm hoog
Bloei: mei - juni
Zaait zichzelf uit
In de zon/halfschaduw

Een kruidentuin vlak bij de keukendeur: dit 
is handig en lekker. Denk aan munt, tijm, 
wilde marjolein en lavendel. Een blauwe bes, 
rode bes of kruisbes is lekker voor vogels en 
insecten én voor uzelf. 

Zelf inzaaien zoals een 
vlinderbloemenmengsel of zonnebloemen 
kan ook. Kies enkelvoudige bloemen, dan 
kunnen de bijen de nectar het beste bereiken. 
Bij dubbele bloemen kunnen de bijen de 
nectar niet goed bereiken. 

Deze meerjarige vaste planten 
komen elk jaar vanzelf terug. 

Vaste planten

Tip: maak een 
rommelhoek voor
uw snoeiafval. 
Daar hebben vrijwel 
alle dieren iets aan.
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Hagen hebben een belangrijke functie voor veel dieren. Het 
gunstigst is een haag opgebouwd uit verschillende soorten 
heesters en het liefst niet te netjes gesnoeid. Een dergelijke 
haag is te vergelijken met een bosrand. Plant haagplanten 
bijvoorbeeld langs de schutting, één struikje per halve meter. 

Hagen en bomen

De Ligusterhaag is een 
snelle groeier en biedt 
daarom snel privacy. 
In de winter behoudt 
hij deels zijn blad.  Dit 
haagtype heeft weinig 
onderhoud nodig.

De gele Kornoelje is een 
‘naaktbloeier’: hij bloeit 
van februari tot april 
met kleine bloemen op 
het kale hout, als het 
blad er af is. 

De Eenstijlige 
Meidoorn bloeit in 
april en mei. Vogels 
nestelen er in en eten 
in de herfst de bessen.  
Niet veeleisend en 
is bladverliezend 
in de winter. Plaats 
bij voorkeur in een 
vergeten hoek van uw 
tuin.

De Vuurdoorn is een 
groenblijvende struik met 
grote stekels, waardoor 
vogels veilig zijn voor 
katten. In de winter eten 
de mussen de bessen van 
boven naar beneden op. 
De Vuurdoorn kan in de 
achtertuin maar is ook 
heel geschikt tegen de 
voorgevel.

Een aanrader voor 
iedere tuin is een 
Krentenboompje. Hij 
laat zich tot aan bonsai-
formaat toe snoeien. 
Hij verdraagt volle zon, 
maar ook een koele plek 
in de halfschaduw en 
groeit in alle grond, als 
het maar niet te drassig 
is.

Ook de Sierappel kan 
geplaatst worden in 
elke tuin: hij wordt acht 
meter hoog en hoeft niet 
gesnoeid. Plaats hem in 
de zon of halfschaduw 
en het liefst in voedzame 
tuingrond. De Sierappel 
heeft een mooi 
verkleurend blad, rode 
bloesem en rood/oranje/
gele sierappeltjes. Vogels 
zijn dol op de vruchten!

Plaats bomen een flink stuk van 
de gevel, zodat uitgroeiende 
takken de gevels niet raken. 

Appel- en perenbomen zijn er 
in allerlei soorten en maten. Het 

zal u verbazen hoeveel u kunt 
oogsten in uw eigen tuin. En als u 

wat op de grond laat liggen, dan 
zijn ook merels er dol op. 



Dieren
 

In onze buurt leven veel vogelsoorten, o.a. de gierzwaluw, koolmees, 

merel, mus en de winterkoning. Doe de postcodecheck op de website 

van de vogelbescherming om te ontdekken wat u voor de vogels in 

uw omgeving kunt doen. 

In Complex 507 worden zo nu en dan egels gespot, maar ze hebben 

het moeilijk door de droogte en ruimtegebrek. U kunt deze dieren 

helpen door een rommelhoekje in uw tuin te maken van snoeiafval 

en dit in de winter met rust te laten, zodat ze hierin een winterslaap 

kunnen doen. Egels kunnen lange stukken wandelen en dat hebben 

ze ook nodig om aan hun eten en drinken te komen. Daarom is het 

belangrijk hen doorgang te bieden: zorg dat er onder uw poort of 

door uw schutting een opening is waar ze doorheen kunnen.

Een kleine vijver in uw tuin geeft meer plezier dan u zou verwachten. 

Vogels, egels, padden maar ook huisdieren vinden het interessant. 

Met een voorgevormde vijverbak zijn diverse waterplanten 

eenvoudig te plaatsen en wordt er een biotoop op zichzelf gecreëerd. 

De biotooprand van de vijver voorkomt dat dieren verdrinken. Een 

voorbeeld van een vijverbak is de Calmus SII die online te bestellen is.

Websites
www.biotuinwijzer.nl

www.wildeweelde.org

Contactgegevens
Biologische Kwekerij van Houtem 

Biedt veel aan van in deze brochure 
genoemde planten.  

www.kwekerijvanhoutum.nl 
info@kwekerijvanhoutum.nl 
06 - 13700356 (kwekerij algemeen)
06 - 22382771 (plantkundige vragen)

De vogelbescherming 

Voor nestkasten en voedselsystemen. 

www.vogelbescherming.nl
030-6937700

Groengroep507
voor vragen, opmerkingen
of overleg over aanschaf
van groen. 

toekomstclub507.nl/groengroep
groengroep507@gmail.com

http://www.biotuinwijzer.nl
http://www.wildeweelde.org
http://www.wildeweelde.org 
http://www.kwekerijvanhoutum.nl
http://www.vogelbescherming.nl
http://www.vogelbescherming.nl 
http://toekomstclub507.nl/groengroep

