Extra tips voor een
Wonderlijk Wilde tuin
De natuur staat onder druk. Dieren hebben het
steeds moeilijker om eten of een slaapplaats te
vinden. Jouw tuin kan hierin een grote rol spelen.
Zelfs met een kleine tuin en weinig tijd, kan je avontuurlijke stappen ondernemen.

Wees lui: laat bladeren liggen
Een slordig hoekje in de tuin met oude takken,
stenen, bladeren zorgt voor extra nesten schuilgelegenheid voor padden en egels. Voor
vogels is het een snackbar van insecten.

Natuurpunt en Velt schotelen je 11 makkelijke
stappen voor. Een gratis tuingids, tuinadviseurs,
workshops en een Groene Gorilla helpen je daarbij.
En het resultaat? Een tuin vol leven, om extra van
te genieten.

Natuurlijke hagen
Veel dieren kunnen niet vliegen of klimmen en
verplaatsen zich enkel over de grond. Ommuurde
tuinen zijn dan ook zo goed als onbereikbaar. Kies
voor een natuurlijke haag of maak een doorgang
in je omheining om egels, kikkers of padden door
te laten.

Door het aanplanten van een boom, struik of klimplant heb je je eerste stap al volbracht. We geven
je nog enkele andere stappen mee om je tuin om
te toveren tot een Wonderlijk Wild plekje.
Maak een minivijvertje
Een kleine tuinvijver is een oase
van leven: libellen, kikkers, vogels
of bootsmannetjes, ze komen
allemaal naar dit zwem- of drinkbadje.

Plant 15 soorten bloeiende planten
Wilde bloemen of bloeiende klimplanten, vroege
bolgewassen of late herfstbloeiers. Plant of zaai
zoveel bloemen als je maar kan. Ze zijn niet alleen
een streling voor het oog, maar ook van levensbelang voor bijen. Hang een bijenhotel op zodat je
hen een veilige thuis kan geven.

Elke wilde plant heeft z’n bestaansreden, onkruid bestaat niet. Spuiten tegen onkruid laat je best achterwege.

Meer info op www.wonderlijkwild.be
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groener

Maak het
in Zuid-West-Vlaanderen!
Bestel je
plantenpakket
online

Wist je dat de totale oppervlakte aan
privé-tuinen in Vlaanderen veel
groter zijn dan alle natuurgebieden samen?
Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-WestVlaanderen’ wil Natuur.koepel vzw in samenwerking
met de Provincie West-Vlaanderen en je gemeentebestuur, iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en struiken aan te planten.
Er werden verschillende plantpakketten samengesteld volgens het type haag, bosje of houtkant
dat je wenst. Wil je een bijen- of vogelvriendelijke
tuin of heb je een boontje voor klimplanten? Het
assortiment werd verder verfijnd en bevat nu ook
heel wat met soorten die per stuk kunnen
besteld worden.
Ook dit jaar is er een assortiment streekeigen
kleinfruit en fruitbomen. Die geven extra
structuur aan je tuin en oude fruitrassen hebben bovendien een belangrijke cultuurhistorische
waarde. Er is keuze uit verschillende ziekteresistente en zelfbestuivende soorten in hoogstam
en laagstam. In het sneukelhoekjespakket bieden
we dit jaar niet minder dan zeven verschillende
bessensoorten aan.
Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op
een beperkte oppervlakte, je hoeft zeker geen
grote tuin te hebben. We verkopen de pakketten

aan een zeer voordelige prijs en de opbrengst
van de actie gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving.
Er bestaan tal van ondersteuningen om iedereen
aan te moedigen streekeigen bomen en struiken aan te planten.
•
Via de Provincie West-Vlaanderen kan je
in bepaalde gevallen beroep doen op een landschapsconsulent die advies kan geven of een landschapsplan kan opmaken. De provincie voorziet
tot 70% subsidie op plantgoed en poelen en in
bepaalde gevallen wordt het plan kosteloos
gerealiseerd met 2 jaar nazorg erbovenop! Contacteer hiervoor Mathias Boudry, landschapsconsulent Zuid-West-Vlaanderen (mathias.boudry@
west-vlaanderen.be of 056-23 49 86)
•
Veel gemeenten bieden ondersteuning voor
het onderhouden van hagen, houtkanten, poelen
en knotbomen in het buitengebied. Sommige
gemeenten gaan zelfs nog verder en ondersteunen
ook het aankopen van plantgoed of nestkasten. Contacteer hiervoor de milieudienst van je
gemeente.

Bestellen
Op www.maakhetgroener.be vind je alle info over de aangeboden planten en de inhoud van de
verschillende pakketten. Je kan je bestelling en contactgegevens online doorgeven.
Fruitbomen en kleinfruit bestellen kan ten laatste tot vrijdag 23 september 2016.
Alle andere soorten kan je bestellen tot uiterlijk vrijdag 11 november 2016. Je bestelling kan je
ophalen op zaterdag 3 december 2016 op een locatie in je buurt.
Organisatie
Natuur.koepel vzw met de lokale afdelingen van Natuurpunt en Velt, de Provinciale
Tuinbouwschool Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen en de gemeentebesturen.
Contact:
info@maakhetgroener.be
www.maakhetgroener.be
www.natuurkoepel.be

Deze actie wordt mee ondersteund door Alpro en Bosspaints.

