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Natuurvriendelijke maatregel Toelichting  

Geen chemische bestrijdingsmiddelen:   
niet verkopen en niet gebruiken.  

Als je de bladluizen bespuit met gif, dood je ook de lieveheersbeestjes die ze anders zouden opeten. Kleine 
zangvogels krijgen gif binnen omdat ze ook bladluizen eten. Bestuivende insecten krijgen het gif op bloemen binnen 
en kunnen niet meer functioneren. Een deel van het gif komt via regen e.d. in het grondwater en vervolgens in het 
oppervlaktewater en het vergiftigt de bodem en de bodemdiertjes.   
Beter: afwachten, fysiek weghalen, biologische bestrijding. 

Geen kunstmest:  
niet verkopen en niet gebruiken. 

Het is overbodig, het zet de plant aan tot snelle groei, waardoor de plant meer gevoelig is voor diverse 
aantastingen. Beter: compost en waar nodig organische mest.  

Geen verkoop van (pot)grond met veen en turf. Er worden natuurgebieden voor afgegraven. Nieuwe veengebieden groeien zeer langzaam (als ze al de kans 
krijgen). Er verdwijnt veel CO2 in de lucht bij het afgraven. Het veen op je tuin ‘verbrandt’ snel en dan heb je niks 
meer. Beter: compost, bladaarde, cocopeat. 

Biologische bloembollen poten.  Door geen in gif gedrenkte bollen te poten voorkomen we desorientatie en/of de dood van vele bestuivende 
insecten. 

Bij gebruik machines liever elektrisch dan met gemotoriseerde machines, met 
gebruik van benzine. 

Er wordt dan geen voor de natuur giftige brandstof gemorst. 

De bodem zoveel mogelijk met planten bedekt houden, eventueel mulchen of 
compost erop. 

Onbedekte bodem droogt sneller uit, een met planten bedekte bodem houdt CO2 vast, beter voor het bodemleven. 

Zo weinig mogelijk spitten, schoffelen en harken, bodemrust creëren. Minder kans op ontkieming van lastige (on)kruiden, minder uitstoot CO2, beter voor het bodemleven. Handmatig 
wieden. 

Bij struiken zoveel mogelijk natuurlijke snoei toepassen. Zo zorg je ervoor dat een struik zowel kan bloeien als vrucht kan dragen. 

Al het groenafval composteren of op houtrillen/takkenhopen.  De kringlopen kort houden, dus ter plekke composteren of klein knippen (op de betreffende tuin als het kan) of 
anders naar het VTVB Milieupark. Spaart tevens kosten en energie voor afvoeren naar elders. 

In stand houden van een flink aantal hoge coniferen, o.a. voor roestende en 
broedende  rans- en bosuil. 

Beide soorten komen hier voor. Deze uilen eten o.a. (woel)muizen. 

In stand houden van een flink aantal struiken met doorns of stekels, t.b.v. 
schuilende en broedende vogels. 

Kleine vogels schuilen er voor grotere (roof)vogels en broeden er veilig. Veel vogels eten (voor de tuin) schadelijke 
insecten. Geschikte plantensoorten: hulst, vuurdoorn, meidoorn, sleedoorn, struikklimop, coniferenhaag. 

Op diverse plaatsen dood hout laten staan.  Spechten maken er broedholen in, kleine vogels zoeken voedsel achter de schors. 

Op diverse plaatsen dood hout laten liggen (evt. kort maken of versnipperen). T.b.v. de bodem en diverse kleine diertjes, vogels, paddenstoelen en dieren die hier weer van leven. De kringloop 
blijft gesloten. 

Op diverse plaatsen dode, afstervende planten laten staan.  O.a. voor nestelplek solitaire bijen, zaadjes voor vogels. Een deel van de afstervende planten composteert ter 
plekke en voedt de bodemdiertjes en de bodem. 

Twee keer per jaar een Plantenmarkt met planten van het eigen complex en 
geschikt voor de natuurvriendelijke tuin. 

De planten hebben zich al bewezen op de grond van het complex, veel vlinder-, bij- en vogelvriendelijke planten. 
Het is ook nog van belang voor het verminderen van jouw ecologische voetafdruk. 

Advies, voorlichting, cursussen, workshops voor en door leden en 
belangstellenden. 

Workshops snoeien, compostcursus, cursus natuurvriendelijk tuinieren, advies of rondleiding op aanvraag. 

 


