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“Over en weer,
Liefde voor de tuin,
is liefde voor het leven.
Mooie tuinen, mooie mensen
is daarbij een vaststaand gegeven.
Dus voor wie nog graag,
met het tuinvirus wordt besmet.
Open uw hart,
dan geef ik het.
Alle vogels en bijen uit Wilderszijde.”
Adaptief klimaat, bewust leven. . .
Door klimaatverandering neemt de kans op
hittestress, wateroverlast, droogte en
overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor
onze gezondheid, veiligheid en economie. Het
is van groot belang dat Nederland zich aanpast
aan deze veranderingen. Dit voor zowel de
bewoners als de flora en fauna.
Het doel is om een aanpak te ontwikkelen om
tuinen en daken van tuin- en huisbezitters

klimaatbestendiger in te richten
‘vergroenen’), zodat wateroverlast
hittestress wordt verminderd, net
negatieve gevolgen van droogte.
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Om ook een zo groot mogelijk positieve
bijdrage te leveren aan de biodiversiteit voor
de flora en fauna in het plangebied, worden
alle
bewoners
met
dit
document
geïnformeerd. De woningen van het

nieuwbouwproject Wilderszijde beschikken
over privé tuinen die onderdeel kunnen
worden van het leefgebied van de lokale flora
en fauna. Verder vind je in dit document meer
informatie om de lokale flora en fauna te
ondersteunen en daarmee ook een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid van de wijk. DOE
MEE!
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Kies voor meer groen en minder grijs
Meer planten en minder bestrating is kiezen voor meer groen en minder grijs. Meer waterbuffer en een groenere wereld om je heen.

Gazon
Plantenborders
In plantenborders kun je je wat planten betreft helemaal uitleven. Zomeren winterbloeiers wisselen elkaar af qua bloeitijd en houden de tuin
gedurende het hele jaar levend. Het is belangrijk dat er gedurende het hele
jaar bloei is in een tuin en denk bijvoorbeeld ook eens aan struiken en
bomen. Zelfs een enkele boom in je tuin kan al een landingsplaats zijn voor
vogels of plaatst bieden voor een nest. Naast het gebruik voor planten
kunnen bordes ook ingezet worden als extra zithoek. Op deze manier zal
de tuin voor zowel mens als natuur, meer gaan leven.

Het klimaatvriendelijk inrichten van je tuin kan naast het toevoegen van
borders ook op eenvoudige wijzen door middel van een gazon. Het
toevoegen van gras zorgt voor een groen element in de tuin waar kinderen,
huisdieren en insecten u dankbaar voor zullen zijn. Mocht u de wensen van
een onderhoudsvrije tuin hebben, is kunstgras een uitstekend alternatief.
Kunstgras is net zo waterdoorlatend als gras en zorgt er hierdoor voor dat
regenwater opgevangen kan worden in de bodem. Op deze manier neemt
de verharding, en hierdoor de wateroverlast, af. Ook grind of split is
uitermate geschikt als waterdoorlatende inrichting.
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Biodiversiteit
Biodiversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een
gegeven ecosysteem. Hoe hoger de diversiteit, hoe beter de gezondheid van
het systeem. Praktisch gezegd zorgt de diversiteit in planten en bloemen er voor
dat nuttige insecten zoals vlinders en bijen zich kunnen huisvesten.
Delen van een tuin inzaaien met bijvoorbeeld een bloemenmengsel is naast dat
het er leuk uit ziet, ook erg goed voor de biodiversiteit in een tuin. Vele kleine
tuin dieren zullen in en rond de begroeiing leven. Door nectarrijke planten toe
te voegen worden vlinders, hommels en bijen aangetrokken. Zij zijn binnen het
ecosysteem essentieel en hebben allemaal een eigen voorkeur wat betreft
planten. Enkele voorbeelden van nectarrijke planten zijn: Bijenvoer, Gelderse
roos, IJzerhard, Lavendel, Pronkerwt, Rode zonnehoed, Vingerhoedskruid,
Vlinderstruik, Sering en Stokroos.
Bij-zondere gasten
Een heel belangrijk insect, is de bij. Bijen verzorgen het transport van
zetmeel en zijn hierdoor essentieel in het ecosysteem. Helaas gaat het
niet goed met de wilde bij in Nederland. Ze hebben te kampen met
insecticiden, een afname aan bloemen in ons landschap en een gebrek
aan nestgelegenheid. Omdat wilde bijen belangrijk zijn voor de
bestuiving van ons voedsel, onze wilde planten en de meeste
tuinplanten, is het heel belangrijk dat we goed voor ze zorgen. Het
verzorgen van de bijen in Nederland kan op verschillende manieren. Zo
wordt er in veel tuinen hard gewerkt aan toevoegen van bloemen en
planten. Het is verder van groot belang dat de nestgelegenheid van de
bijen groeit. Op deze manier kan de bij zich blijven voorplanten en kan
de structurele afnamen van de bij in Nederland stop worden gezet. Het
lijkt ons dan ook de hoogste tijd om te focussen op een ‘Bed & Breakfast
for Bees’. Meer weten over een bij-vriendelijke inrichting:
https://www.bijenlandschap.nl/.
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Het bijenhotel
Het bijenhotel is plek waar wilde bijen zich kunnen vestigen en voorplanten. Nederland kent ca. 350 verschillende soorten bijen waarvan er vermoedelijk heel
wat jouw tuin komen bezoeken. De bezoekers van het bijenhotel zijn bijen die vroeg in het voorjaar al actief zijn. De naam ‘hotel’ is misschien wat verwarrend:
de meeste bijensoorten die gebruik maken van het hotel komen er namelijk niet alleen om te slapen. De gangetjes worden gebruikt als nestje door de
vrouwtjes bij. Zodra zij wakker wordt in de lente gaat zij op zoek naar een goede nestholte. Als ze die gevonden heeft verzamelt ze stuifmeel van de bloemen
en maakt hier een bolletje van. Dit legt ze in het buisje, hierop legt ze dan één eitje en vervolgens bouwt ze een muurtje om aan de volgende nestkamer te
beginnen. Ook legt ze hier weer een stuifmeelbol en één ei in en dan wordt het volgende muurtje weer gemaakt. Gemiddeld zitten er wel 5 tot 10 kamertjes
in één buisje van je bijenhotel!
Vlinders en bijen houden van warmte en zon. Op een zonnige, beschutte plek doen ze energie op. Zorg daarom voor voldoende beschutting in je tuin,
bijvoorbeeld door middel van hagen of struiken. Dit groen trekt naast bijen ook allerlei andere nuttige insecten zoals spinnen. Daarnaast zijn rommelhoekjes
met afgevallen blad en plantenresten heel aantrekkelijk voor insecten en egels in de herfst en winter. Een goede combinatie van bloemen en planten maakt
dat de tuin een prettige omgeving is, waar mensen en natuur leven.
Sterrenhotel
Wil je jouw bijenhotel echt laten uitblinken? Hier volgen een paar tips!
1.
Geboorde gaten in onbewerkt hout zijn samen met bamboe en riet buisjes het beste materiaal
om een hotel van te maken
2.
Maak niet alle buisjes even groot, zo krijg je verschillende soorten bijen op visite
3.
Vul het lege vogelhuisje met de buisjes.
4.
Hang gaas over het hotel als de buisjes los zitten, zodat vogels ze niet leeg eten
5.
Zorg dat er vanaf maart t/m oktober genoeg bloemen in je tuin te vinden zijn
6.
Wees niet teleurgesteld als het eerste jaar het hotel leeg blijft, soms hebben de bijen even tijd
nodig om het te vinden.
7.
Hang het hotel op een zonnige plek
Een bijenhotel is niet alleen nuttig voor de wilde bijen en andere insecten, het is ook heel leuk voor
jezelf en kinderen. Het is een prachtige kans om de drukke diertjes van dichtbij te bekijken en jezelf te
verwonderen over de rijkdommen van je eigen tuin!
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Dieren hotel
Naast de bijen hebben vele andere en insecten en dieren het moeilijk
in Nederland. Zo kent Nederland een sterk dalende egelpopulatie.
Egels voelen zich thuis in een gebied waar zij zowel een winterslaap
kunnen houden als in het voorjaar jongen kunnen krijgen. Er zijn tal
van leuke hulpmiddelen die de Nederlandse insecten en dieren
kunnen helpen zoals het eerder benoemde bijen hotel en de
egelnestkast. Naast het feit dat deze egelnestkast de natuur een
handje help, biedt het u een levendige tuin waar u volop kan genieten
van de natuur.

Vogel huisjes
Mocht u niet zitten wachten op insecten of andere dieren in uw tuin, maar wilt u
toch een steentje bijdragen ten aanzien van de klimaatmaatbestendige
buitenruimte in Wilderszijde… dan is een vogelhuisje een perfecte oplossing.
Vogelhuisjes functioneren als nestkast maar ook als schuilplaats voor
bijvoorbeeld weersomstandigheden of roofdieren. Verder is het toevoegen van
voer door middel van bijvoorbeeld een vogelhuisje met pindakaas een
uitstekende manier om de natuur een handje te helpen. Dergelijke vogelhuisje
zijn gemakkelijk zelf te bouwen. Op deze manier kunnen u kinderen of klein
kinderen helpen door middel van een persoonlijke touch aan een
Klimaatbestendige buitenruimte in Wilderszijde
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Moestuintjes
Een moestuintje is, naast dat het erg goed is voor het
klimaatbestendig maken van de buitenruimte, ook erg leuk. Je
eigen groenten, kruiden of fruit verbouwen in je tuin is
ontzettend leerzaam voor zowel jong als oud. Verder bevordert
een moestuin de activiteiten van bijvoorbeeld bijen. Zij krijgen de
opdrachten om bloemen en andere kleine gewassen te bestuiven
en jij krijgt er groene vingers en een levendige tuin voor terug!

Groen erfafscheiding
Een groene erfafscheiding levert enorm veel extra vierkante meter
groenoppervlak op in je tuin. In een standaard tussenwoningen, met een
tuin van ca. 6 bij 1o meter levert dit al snel 50 m2 groen op. Een groene
erfafscheiding, in welke vorm dan ook, heeft een grote invloed op het
ecosysteem van een tuin. Het zorgt naast haar primaire functie van het
afschermen, ook voor een enorme verbetering in het klimaatbestendig
maken van de buitenruimten. Denk hierbij aan koeling van de omgeving
door verdamping van vocht via bladeren.
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Vervelende gasten
Het klimaatbestendig maken van de buitenruimten brengt enorm veel
voordelen met zich mee maar kent in zekere mate ook enkele nadelen. Zo is
het mogelijk dat er overlast optreed van ongewenste insecten. Overlast van
wespen kan bijvoorbeeld erg vervelend zijn. Toch is hier veel tegen te doen.
Wespen zijn scherp op het herkennen van bepaalden geuren. Geuren waarvan
ze niet houden zullen ze snel herkennen en tevens weren. Op plekken waar jij
deze geuren dus creëert zal de overlast sterk afnemen. Zo houden wespen niet
van Kruidnagel in een citroen, knoflook, ui, citronella, eucalyptus, alsem,
gebrande gemalen koffie, wierook, koper, azijn en rozemarijn. Naast de
diverse bovengenoemde geuren, zijn wespen gevoelig voor planten die een
sterken geur afgeven. Wespen houden niet van lavendel, tomatenplanten,
muntplanten en alsem.
Komen nog steeds wespen in je buurt? Dek je eten en drinken goed af. Zo
voorkom je dat er wespen op afkomen. Veel mensen worden gestoken omdat
ze de wesp in hun drankje niet opmerken. Houd daarnaast je afvalbakken buiten
goed gesloten. Wespen kunnen door de geur van het afval worden gelokt. Laat ook
geen voedselresten in je tuin liggen. Heb je fruitbomen in je tuin staan? Ruim overrijp fruit dan altijd op. Wespen komen graag op zoet fruit af en kunnen zelfs
in het fruit verstopt zitten. Pas dus op bij het oprapen! En ruim dode wespen direct op. Dode wespen lokken namelijk andere wespen die hun maatje te hulp
willen schieten.
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Denk lokaal
Hou rekening met je omgeving. Elke plant ken zijn eigen eigenschappen en
groeit het best binnen een bepaald klimaat. Het is van belang het DNA van
een plant in acht te nemen. Heb jij een tuin met veel wind, woon je beschut
of is jouw tuin juist zon overgoten? Zorg dat de beplanting in je tuin
aangepast is aan deze omstandigheden.
Waterbesparing
Wanneer er voldoende rekening wordt gehouden met eigenschappen van
een plant en het klimaat waar hij in op groeit, heeft de begroeiing in een
tuin niet of nauwelijks extra water nodig.
Echter, een ander belangrijk punt is de waterfiltratie binnen een tuin. Door
de hoge mate van bestrating in Nederlandse tuinen filtreert regen water
niet goed de grond in en raakt de riolering overbelast. Op deze manier
ontstaan er plassen en in extremere mate zelfs overstromingen. In je eigen
tuin is de gemakkelijk op te lossen door middel van de volgende
toepassingen:
-

Beperk de hoeveelheid bestrating
Gebruik half verharding zoals grind of bestrating met veel of grote
voegen waar het water doorheen zakt
Vang regenwater van het dak op in een bassin, opslagtank of
regenton
Buffer regenwater op een groen dak, de vegetatie op het dak
houdt water namelijk langer vast.
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Tuin van de toekomst
Lansingerland wil inspelen op de klimaatverandering en kijkt
samen met onder andere hoogheemraadschappen,
hoveniers en andere samenwerkingspartners hoe onze
gemeente groener en toekomstbestendiger kan worden.
Niet alleen kijken we daarbij naar de openbare ruimte. Ook
willen we inwoners enthousiast maken voor Tuinen van de
Toekomst: groene, klimaatbestendige tuinen.
Wil je meer informatie over “Tuin van de Toekomst”? Kijk op
https://www.lansingerland.nl/tuinvandetoekomst of kom
langs bij de gemeente Lansingerland. Zij bieden meer
informatie en een subsidie over het groen inrichten of
vergroenen van de tuin.
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