Waarom groen doen?
Alle Nederlandse tuinen samen zijn meer dan 500.000 m2 groot. Dat is groter
dan Texel! Daar is veel natuur mogelijk. Zeker als je balkons, wijken, buurtclubs,
verenigingen of moestuintjes daarbij optelt. Hoe deze tips daarbij helpen?
Met een thuis help je dieren aan een veilig onderkomen. Om te schuilen
voor gevaar of om een nestje te maken. Zoals in een verwilderhoek. Kevers,
slakken en andere bodemdieren vinden daar eten en een schuilplaats.
Een bloeiboog zorgt dat bestuivers bijna het hele jaar eten vinden.
Belangrijk, want zonder bestuivers geen appels en peren.
Ook heeft al het leven water nodig. Door regenwater op te
vangen gebruik je minder drinkwater. Bovendien is
regenwater beter voor je planten.

Biodiversiteit gaat juist
ook om samenwerken en het
evenwicht tussen soorten. Dat werkt
alleen wanneer natuur met elkaar
verbonden is. Daarom is de verbinding
met andere groene plekken zo goed.
Meer weten over biodiversiteit?
naturalis.nl/biodiversiteit

Meer leren over al
het leven wat je vindt?
Neem een kijkje op
natuurwijzer.naturalis.nl

Groen
moet je doen!
Zonder bloemen geen bijen, zonder
plankton geen vis en zonder bomen geen
apen. Al het leven is afhankelijk van
ander leven. Biodiversiteit heet dat. Maar
als er te veel soorten verdwijnen, is het
evenwicht weg en kan de toren van het ál
leven instorten. Naturalis zet zich in voor
het behoud van biodiversiteit. Draag jouw
steentje bij aan biodiversiteit en ga aan
de slag met deze natuurtips.

Meer weten over biodiversiteit
en de wereld waarin wij leven?
Doe de ‘Biodiversiteit & Wij’-tour
in de Naturalis museumapp!

Natuurtips

Werk jij net zoals de
natuur al goed samen?
Motiveer met deze tips
ook je omgeving!

Rode klaver

Ga aan de slag met deze natuurtips en
help de biodiversiteit in je omgeving.

Volop voedsel
Help insecten het jaar rond
eten te vinden door met bloeiende
planten een bloeiboog te maken,
bijvoorbeeld met rode klaver,
struikheide, speenkruid, ﬂuitenkruid
en klimop. Een bloeiboog bestaat
uit verschillende planten met
verschillende bloeiperiodes.
Zo is er altijd iets te snacken.

Dierenpoort

Een thuis
Veel dieren hebben baat bij een
thuis. Sommige insecten maken
hun huis in dood hout of een
zandhoop, anderen leggen hun
eitjes in een insectenhotel. Vogels
schuilen in een dichte struik, egels
overwinteren in een rommelig
hoekje of een egelhuis.

Vergroot het leefgebied van
egels, padden en andere dieren
door je tuin te verbinden met
die van de buren. Door een
lage, kleine opening in de heg
of schutting te maken, geef
je egels en andere dieren de
ruimte om van tuin naar
tuin te hoppen.

Struikheide

Regenton

Vergroen je omgeving

Ga op zoek naar dieren. Let ook op kleine
beestjes. Teken ze erbij. Je tekening laat nu
al het zichtbare leven zien. Kan het diverser?
Ga aan de slag met deze natuurtips!

Fluitenkruid

Voor het beste resultaat
kies je planten die van
nature in de omgeving
voorkomen.

Wie vinden bij jou al een thuis?

Kijk rond in je tuin, op je balkon of een
park of pleintje in je buurt: Zie je gras,
tegels, bankjes of een vijver? En welke
planten en bomen zie je? Teken alles
wat je ziet op een vel papier.

Klimop

Verwilderhoekje

Kies een hoekje van
ongeveer 1m2 of stop wat
grond in een buitenpot en
laat de natuur zijn gang
gaan. Welke planten
gaan er groeien?

Kijk na een paar dagen, weken of maanden naar het
resultaat. Welke planten en dieren zijn erbij gekomen?

Gebruik een regenton om
regenwater op te vangen. Met
dit water kun je je planten water
geven, een bijendrinkbakje vullen
en je auto wassen.

Let op: met een deksel op
de regenton verdrinken
er geen dieren.

Speenkruid

Kijk nog eens goed om je heen:
heeft de natuur ruimte om zijn
eigen gang te gaan? Waar kun je
het nog een handje helpen?

Weet je niet wat voor
plant of dier je ziet?
Met de app ObsIdentify
herken je de natuur
in één klik!

