
De beplanting in de natuurtuin moet interes-
sant zijn voor insecten, vogels en andere kleine
dieren. Fraaie inheemse soorten zoals koe-
koeksbloem, kattenstaart, kaasjeskruid, mar-
griet en bolderik kun je afwisselen met plan-
ten uit andere streken, zoals rode zonnehoed
en vlinderstruik. In een haag, of tussen de
klimop tegen een muur, vinden kleine vogels
beschutting en nestmogelijkheden. Kleine bo-
men en struiken met vruchtjes voor de vogels
mogen niet ontbreken in de natuurtuin. Heel
geschikt zijn het krentenboompje, rode kor-
noelje, lijsterbes, Gelderse roos en meidoorn.
Met zo’n beplanting zul je zelfs in een stads-
tuin allerlei dieren kunnen bewonderen.
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Ook op een klein oppervlak kan een tuin gemaakt
worden die veel dierenleven aantrekt. Met enkele
kleine bomen of struiken, een haag, bloeiende in-

heemse planten en een waterpartij ontstaat al
snel een natuurlijke tuin. Zo’n buitenruimte

met een natuurlijk karakter is attractief voor in-
heemse dieren én voor de tuineigenaars.
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Bij vijvers met rechte wanden kan het
voorkomen dat dieren zoals egels en
kikkers niet makkelijk uit het water
kunnen komen. Dit geldt bijvoorbeeld
voor (verhoogde) vijvers met gemet-
selde wanden, maar ook voor folievij-
vers en voorgevormde vijvers met
gladde, rechte wanden. Om te voorko-
men dat de dieren verdrinken, kun je
een eenvoudig trapje maken. Leg in de
hoek van de vijver een stapel tegels
en dek ze eventueel af met een mooi
stuk hardsteen. Er mag gerust een
beetje water op de bovenste steen
staan, de trap is zo meteen een prima
drink- en badderplaats voor vogels. Je
kunt ook een plank met dwarslatjes
schuin in het water zetten.

Zonnebloemen horen echt bij de zomermaand augustus. De grote,
ronde bloemen torenen aan lange stelen boven de beplanting uit
en trekken veel bekijks. Ook na de bloei blijven ze lang mooi, met
een rond hart vol dikke pitten. Vogels zijn er dol op! De zonne-
bloem is een uitstekende snijbloem en is prachtig in zelf gemaakte
boeketten. Het bekendst is de gewone Helianthus annuus met gele
bloemen, maar er zijn allerlei mooie rassen met anders gekleurde
bloemen. ’Lemon Moon’ heeft lichtgele bloemen, de opvallende
’Claret’ is heel donkerrood en bij Prado Red’ zijn de bloemblaadjes
bruinig oranje met oranjegele punten. Helianthus debilis groeit
meer struikachtig, heeft kleinere bloemen en wordt niet hoger dan
150 cm. Het ras ’Italian White’ heeft bijna witte bloemen. Zonne-
bloemen zullen zich in de meeste gevallen uitzaaien, de zaailingen
kunnen weer verrassende kleuren hebben.

Zomerse zonnebloemen
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en natuurlijke tuin
mag best eigentijdse
elementen hebben,
zoals een loungeter-

ras, strakke hagen of
een schutting van
moderne materia-

len. Het hoeft alle-
maal niet rommelig en

helemaal groen te
zijn, zoals de

ecologische tui-
nen uit de jaren
’70 van de vori-
ge eeuw. Ook

met een fraaie
vormgeving en
eigentijdse ma-
terialen kan een
tuin aantrekke-

lijk gemaakt
worden voor in-

heemse dieren.
Water is een onmisbaar

element in de natuurtuin.
Een vijver, klein stroompje en

zelfs een waterelement zullen veel dieren aan-
trekken.
Op de foto onder is een natuurtuin afgebeeld
waarin een L-vormige waterpartij centraal
staat. De randen zijn van recyclet kunststof
gemaakt. In het water groeien allerlei vijver-
planten, zoals de gele lis en moerasvergeet-
me-nietjes. De moeraszone naast de verhoog-
de waterpartij biedt ruimte voor planten die
van vochtige grond houden, zoals de sleutel-
bloem (Primula japonica). Langs de grenzen van
de tuin is een gevarieerd sortiment bomen en
struiken geplant, aantrekkelijk voor vogels en
andere dieren. Voedersilo’s met vogelzaad en
nestkastjes trekken nog meer vogels aan. 

Een kleine stadstuin met houten vlonders tussen natuurlijk ogende borders. 
(Ontwerp: Angus Thompson)
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Trapje in de vijver

In deze natuurtuin staat een L-vormige vijver centraal. Zowel het wa-
ter als de omringende struiken trekken veel vogels aan. 
(Ontwerp: Claire Whitehouse)


