




Iedereen kan 
Natuurlijk 
Tuinieren
Erik Hooijberg en Marieke Henni, beiden 
tuinders van Ons Buiten, hebben onlangs een 
cursus Natuurlijk Tuinieren gevolgd. Dat het 
een rijke ervaring was, leest u in de reportage 
die Marieke voor Ons Buiten schreef.

Natuurlijk tuinieren: 
dat is toch zo’n wil-
de tuin waar je niets 
aan hoeft te doen 

en waarin je lekker op je stoel 
kunt zitten uitrusten? Laat ik 
iedereen uit die droom helpen. 
Na-tuurlijk tuinieren is hard wer-
ken. Je maakt je tuin niet alleen 
aantrekkelijk voor jezelf, maar 
ook voor dieren, en daarbij houd 
je rekening met het milieu. Genera-
ties die na ons komen, moeten ook 
nog plezier kunnen beleven aan 
de tuin en de natuur. Daarom is 
natuurlijk tuinieren zo belangrijk. 
Het is dankbaar werk en je krijgt 
er zo veel moois en leuks voor 
terug. 
Dit voorjaar hebben Erik Hooijberg 
(commissielid Groen) en ik (men-
tor) een cursus natuurlijk tuinieren 
gevolgd die de landelijke organisa-
tie voor hobbytuinders (het AVVN) 
organiseerde. Drie avonden gingen 
we naar Utrecht waar we samen 
met twintig andere tuinders uit 

WAT IS ER MOOIER DAN EEN 
LIBELLENLARF DIE ZICH IN DE ZON OP 
EEN WATERLELIEBLAD ONTPOPT
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de wijde omgeving nieuwe dingen 
leerden en bruikbare ideeën op-
deden. Graag willen we u ook 
enthousiast maken.

Lokken
Dieren brengen leven in je tuin. 
Om ze in je tuin te krijgen, ver-
wen je ze met eten, drinken, schuil-
plekjes en nestgelegenheden. 
Zo kun je ‘vijfsterren bijenho-
tels’ bouwen en vogelhuisjes en 
takkenwallen maken voor vo-
gels en egels. Je kunt vlinders in 

je tuin lokken met zogenaamde 
‘waardplanten’: Oost-Indische 
kers, klimop, struikhei en bijvoor-
beeld kattenstaart. Op deze planten 
kunnen ze hun eitjes leggen. Ver-
der kun je nectarplanten in je tuin 

zetten: vetkruid en het wilgen-
roosje, bloeiende kruiden zoals 
tijm, lavendel, munt, hysop, sa-
lie, rozemarijn en marjolein, en 
natuurlijk de echte vlinderstruik, 
waar ook de bijen hun voedsel uit 
kunnen halen. 
Wat kun je nog meer doen? 
‘Stapelmuurtjes’ bouwen van 
stenen. Hierin kunnen allerlei 
kleine beestjes schuilen. Ook 
kunnen er planten tussen groeien. 
Zorg ook voor water als drinkplek 
of wasplaats. Maak bijvoorbeeld 

een vijver voor amfibieën en zet 
er water- en moerasplanten in, 
zoals waterlelie, waterweegbree, 
krabbenscheer en zwanenbloem. 
Wat is er mooier dan een libel-
lenlarf die zich in de zon op een 

4    Ons Buiten | juni 2013 

n

Reportage




































