
BIODIVERSITEITSTIPS VOOR EIGEN TUIN  

 

Uit: http://maakgrijsgroener.nl/zo-maak-je-grijs-groener 

Maak Grijs Groener is een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 

Op de website staat over elke onderstaande tip meer en gedetailleerde informatie. 

 

1. Plant (ook) inheemse bloemen en planten  

Biodiversiteit is vaak een lokale aangelegenheid: veel Nederlandse bijen, vlinders en andere 

insectensoorten zijn afhankelijk van Nederlandse planten. Zaai daarom vooral inheemse 

planten en bloemen. 

 

2. Maak een composthoop 

Groente-, fruit- en tuinafval kun je in de gft-bak doen, maar je kunt het ook zelf 

composteren. Doe je dit op de juiste manier, dan bespaar je energie en verklein je de 

afvalberg. Als beloning krijg je gratis goede bodemverbeteraar voor de tuin.  

 

3. Vervang tegels door bloemperken 

In een tuin met alleen tegels, grind en/of kunstgras vind je niet veel biodiversiteit. Plant 

daarom meer bloemperken: insecten eten ervan, vogels schuilen erin en het ziet er mooi uit. 

 

4. Verwijder onkruid met de hand of met een biologische bestrijder 

Sommige onkruidverdelgers doden naast onkruid ook andere plant- en diersoorten. Trek 

onkruid daarom met de hand uit. Werkt dat niet, kies dan voor biologische bestrijders. 

 

5. Plant bloemen rond een boom 

Een boomspiegel of boomkrans is het stuk grond rondom de stam van een boom. Maak je 

straat biodiverser door er een inheems bloemenmengsel te zaaien. 

 

6. Plant klimaatbestendige planten 

Planten kunnen ons beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering: ze houden 

regenwater vast, verkoelen en filteren fijnstof. Zorg daarom voor een mooie mix van planten 

met deze verschillende ‘functies’.  

 

7. Maai slim voor meer biodiversiteit 

Met een goed maaibeleid kun je de biodiversiteit een enorme boost geven. Dat betekent 

vaak dat je minder hoeft te maaien, om ecosystemen te behouden.  

 

8. Maak je tuin rommelig. 

Stop met harken: de bladeren vormen een laagje op de bodem waar dieren en planten 

voedsel uit halen en die er voor zorgen dat je tuin beter water vasthoudt, zo hoef je ook nog 

eens minder te sproeien. 

http://maakgrijsgroener.nl/zo-maak-je-grijs-groener


9. Houd het donker 

’s Nachts je tuin verlichten verstoort het ritme van dieren zoals vogels, vleermuizen en 

nachtvlinders. En dieren die ’s nachts slapen hebben er ook last van. Doe dus het licht uit of 

gebruik lampen die aanspringen bij beweging. 

 

10. Leg groene daken aan 

Groene daken verkoelen, vangen regenwater op en gaan langer mee dan gewone daken. Ze 

doen het bovendien goed in combinatie met zonnepanelen. 

 

11. Bouw een broeihoop 

De ringslang is een waterslang die niet bijt en belangrijk is voor de biodiversiteit onder 

water. Ze legt haar eieren in mest- en composthopen, maar die zijn aan het verdwijnen. 

 

12. Maak een egelsnelweg 

Egels leggen ’s nachts flink wat kilometers af op zoek naar eten, overwinteringsplekken en 

soortgenoten. Om dat te kunnen doen, moeten ze vrij kunnen lopen. Help de egel door 

(samen met de buren) een reeks gaten in de schuttingen / hekken tussen de tuinen. 

 

13. Vang regenwater op 

Regenwater is gratis en ideaal om planten water mee te geven. Je bespaart leidingwater en 

er zit geen kalk in, dus is het ook beter voor je planten. Dit kan met een regenton, het 

afkoppelen van de regenpijp van het riool of plaats een regentank met filter in je tuin. 

 

 

Uit: https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinontwerp/tips-voor-een-

bijenvriendelijke-tuin/ 

 

Het hele jaar door bloemen en bijen? – Jaarkalender 

 

Planten Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Winterheide X X X X        X 

Winterkamperfoelie X X X         X 

Judaspenning    X X X       

Lavendel      X X X X X   

IJzerhard      X X X X X   

Vlinderstruik       X X X    

Koninginnekruid       X X X    
Hemelsleutel       X X X X X  

Herfstaster        X X X X X 

Klimop         X X X  

 

Kies voor biologische zaden en planten! 

https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinontwerp/tips-voor-een-bijenvriendelijke-tuin/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinontwerp/tips-voor-een-bijenvriendelijke-tuin/

