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1. Bomen

2. Afscheiding

2. Struiken

3. Planten

4. Verharding

Help de dieren een handje... 

Tips voor uw 
natuurlijke tuin

Een boom zorgt voor schaduw 
en leven in de tuin Als u een 
nieuwe boom plant, of oude 
boom vervangt, kies dan eens 
deze inheems soorten... 

In plaats van een hek of een 
schutting kunt u ook mooie in-
heemse hagen plaatsen: goed 
voor vogels

Een mooie grote struik versiert 
uw tuin. Denkt u daarbij eens 
aan deze soorten die vogels en 
vlinders aantrekken en ook nog 
eens inheems zijn ...

Deze planten zijn niet alleen 
fleurig en kleurig, ze zijn ook nog 
eens heel goed voor vlinders en 
bijen en dus ook goed voor ons!

Waarom alles dicht bestraten? 
Geef de natuur met deze opties 
een kans zodat regenwater de 
grond in kan zakken. Dat geeft 
ook koelte op hete dagen!

Insectenhotel Voederhuisje Eekhoorn 
kastje

Nestkastje Egelhuisje

Zomereik

Liguster

Kornoelje

Kruidenrijk gras

Lijsterbes

Hulst

Krentenboompje

IJzerhard Dropplant Gewone heide VetkruidBergsteentijm

Ruimte tussen tegels laten

Ruwe berk

Haagbeuk Hedera Bergbosrank (Clematis)

Gelderse roos

Grastegels

Gewone esdoorn

Sleedoorn

Houtsnippers Andere vormen tegels

Meidoorn

Hazelaar

Visie

Bospark Bilthoven is een 

groen park 

en wil dat in de 

toekomst ook blijven

Bospark Bilthoven 

werkt aan een 

vitaal park om het 

groene karakter

ook in de toekomst te 

verzekeren.

Bospark Bilthoven wil  

de 

ecologische waarde van 

het park 

vergroten.

Kijk ook eens op:

• www.dierenbescherming.nl  voor  handige adviezen om wilde dieren te  
 helpen in de winter
• www.vlinderstichting.nl waar u een lijst kunt vinden met de beste 
• vlinderplanten
• www.cruydthoek.nl waar u allerlei kruidenmengsels kunt kopen om in- 
 heemse bloemen te zaaien
• www.floravannederland om alles te lezen over inheemse planten

Wist u dat...

...Inheemse planten beter bestand zijn 

tegen onze seizoenen?

...Meer bescherming en voeding bieden 

aan onze inheemse dieren? 

...Minder ziektes en bacterien oplopen? 

Deze dieren (en nog veel meer)
profiteren van een natuurlijke 

tuin

* Wilt u ook een natuurlijke tuin? Bij de receptie is een lijst verkrijgbaar met inheemse planten, struiken en bomen die u kunt gebruiken


