De biodiverse tuin
voor de bewoners van Terwijde

impressie blok 19.5 door BDG architecten
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Rots in het landschap

Acties in Terwijde

Wist je dat jouw woonblok allerlei nestel- en
schuilgelegenheid heeft voor soorten die
graag in gebouwen wonen?
Jouw woonblok en dat van alle buren is niet alleen gebouwd
voor mensen maar ook voor dieren die in gebouwen nestelen
en overwinteren, zoals zwaluwen, vleermuizen, vlinders en zo
meer. Soorten die zonder onze gebouwen in dit deel van de
wereld niet kunnen overleven. Jouw blok is voor hen een rots in
het landschap. Jouw tuin en dak kan hun supermarkt worden.
Met voedsel dichtbij het nest kunnen de jonkies snel en met
minimaal energieverlies gevoerd worden en blijven de ouders in
topconditie. In ruil daarvoor vangen de vleermuizen muggen, wel
duizenden op een avond. De vogels zingen voor het raam en de
vlinders in de tuin verrassen de kinderen.

Hoe draag je bij aan het vergroten van de
natuurlijke rijkdom in Terwijde?
Door een tuin of balkon te maken met planten die tesamen
voedsel en schuilmogelijkheden bieden voor vogels, vlinders
en amfibien. Door een inrichting te maken met afwisseling in
zonnige en schaduwrijke plekken. En door ervoor te zorgen
dat egeltjes bijvoorbeeld tussen de tuinen onderling en tussen
tuin en binnenterrein vrij kunnen bewegen. Egeltjes zijn dol op
slakken.
Een tuin en balkon biedt ruimte voor bomen, heesters,
klimplanten en vaste planten. De ontwikkelaar heeft in het
binnenterrein en de gemeente in de openbare ruimte allemaal
voedselrijke soorten geplant. Je kunt hetzelfde planten of
stekken in je eigen tuin. En er zijn nog veel meer soorten die
prima passen in een natuurrijke woonomgeving.
Tenslotte is het goed te weten wanneer je het beste kunt
maaien, snoeien en wieden. Een heleboel websites geven
geweldige informatie hierover, begin maar eens met de app
huisjeboompjebeter. Succes!
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grasstenen met afstandhouders, waardoor een
gelijkmatig patroon ontstaat van kieren

grind of gravel op een laag puinfundering, houdt
beplanting tegen maar laat water en lucht door

met lokale grond

holle
goot

drink- en badwater schaal

nestelwand

insectenverblijfplaats

insectectenmuur

Biodiverse berging

compostbank

beplantingstegels met gaten waardoor
beplanting op vastgelegde plekken kan groeien
(ontwerp Michel Desvigne)

gemaaid graspad

Gezonde bodem
Een rijke bodem levert voedsel
voor onder andere vogels en egels
en is onmisbaar voor gezonde
beplanting. Laat daarom ruimte
tussen en rondom de tegels, dan
komt de bodem tot leven. Je helpt
daarmee ook met het afvoeren van
hemelwater naar de bodem en niet
naar de rioolwaterzuivering.
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Helpende elementen

Bestrating rijk aan bodemleven

kruidenrijk dak

Lust voor mens en dier
Een natuurvriendelijke tuin is
een lust voor luie mensen. Het
groenafval uit keuken en tuin kan
tot compost rijpen in de tuinbank.
Een stapel stenen en hout is een
overwinteringsplek voor vlinders,
wilde bijen en andere insecten.
Je kunt de vogels lokken door een
schaal water klaar te zetten en in
de winter een vetbol op te hangen.
Met kleine dingen haal je de
natuur eenvoudig dichtbij.

vlinderkolom (Bart van der Salm)

mussenpannen
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Voedselrijke beplanting

vaste plant - beemdkroon

vaste plant - zonnehoed

boom - Japanse sierkers

boom - sierappel

vaste plant - dille

vaste plant - zwart knoopkruid

struik - liguster

struik - muskusroos

Beplantingskeuze
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vaste plant - kruisdistel

vaste plant - bosdruif

vaste plant - ijzerhard

vaste plant - dropplant

Wil je een ander sortiment dan
al staat in het binnenterrein of in
de openbare ruimte vraag dan de
hovenier of selecteer zelf in het
tuincentrum of op de kwekerij
nectar- en bessenrijke planten.
Let wel op dat op de etiketten
staat dat ze geen insectendodende
bestrijdingsmiddelen bevatten.
Als je absoluut geen risico wilt
nemen gif aan te planten, dan kun
je planten vergaren via erkende
kwekerijen, op biologische markten
of door stekken en scheuren van
planten van buren en familie.

boom - appel

boom - kastanje
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Beplanting ~ inspiratie
va s te

planten

Achillea millefolium ‘Summerwine’ ~ duizendblad
Aconitum carmichaelli ~ monnikskap
Agastache foeniculum ~ dropplant
Aquilegia vulgaris ~ akelei

Aster frikarti ‘Monch’ ~ herfstaster
Babtisia australis ~ indigolupine

Centaurea nigra ~ zwarte bergkorenbloem
Cichorium intybus ~ cichorei

Digitalis ferruginea ~ vingershoedskruid
Dipsacus pilosa ~ kleine kaardebol
Echinacea purpurea ~ zonnehoed

Eryngium ‘Blauer Zwerg’ ~ zeedistel

Allium schoenoprasum ~ bieslook

Lamiaceae officinales ~ rozemarijn
Lamiaceae vulgare ~ marjolein
Lavandula ~ lavendel

Anethum graveolens ~ dille

Angelica archangelica ~ engelwortel
Apiaceae vulgare ~ venkel

Foeniculum ‘Giant Bronze’ ~ venkel
Hyssopus officinale ~ hyssop

Origanum ‘Herrenhausen’ ~ oregano
Salvia officinale ~ salie

Filipendula ‘Rubra Venusta’ ~ moerasspirea

s tr uike n

Helleboris foetidus stinkend ~ nieskruid

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’ ~ porseleinbes

Linum perenne ~ vlas

Rosa gallica ~ apothekersroos

Foeniculum vulgare ‘Bronze Giant’ ~ venkel
Knautia macedonica ~ knautia

Lupinus angustifolius ~ blauwe lupine

Monarda ‘Blaustrumpf’ ~ bergamotplant

Persicaria amplexicaule ‘Firetail’ ~ duizendknoop
Sanguisorba officinalis ‘Tanna’ ~ pimpernel

Buddleia davidii ‘Nanhoe Purple’ ~ vlinderstruik
Lingustrum vulgare ~ liguster
Rosa moshata ~ muskusroos
Rubus nigrum ~ zwarte bes

Rubus uva-crispa ~ kruisbes

Sambucus ‘Rancho’s Purple’ ~ vlier

Stachys byzantina ‘Big Ears’ ~ andoorn

Vaccinium corymbosum ~ blauwe bes

Verbena bonariensis ~ ijzerhard

bome n

k l i mplanten

Malus domestica in cultivars ~ appel

Tragopogon porrifolius ~ paarse morgenster

Clematis armandii ápple blossom’~ bosdruif
Hydrangea anomala ~ klimhortensia
Lonicera Henryi ~ kamperfoelie

Rubus fruticosus ~ doornloze braam

Rubus phoeniculasius ~ japanse wijnbes
Rosa ‘Citronella’ ~ klimroos

Vitis vinifera ‘Boskoop Glory’ ~ duif
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kr ui d e n

Castanea sativa ~ tamme kastanje
Malus ‘Red Sentinel’ ~ sierappel

Prunus avium in cultivars ~ kers

Prunus domestica in cultivars ~ pruim
Pyrus communis in cultivars ~ peer
Prunus padus ~ vogelkers
Sorbus aria ~ meelbes

Sorbus aucuparia ~ lijsterbes
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