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WARM
WELKOM

Een Warm Welkom ... voor die alledaagse, maar o zo
bijzondere huis, tuin en keuken natuur

Terwijl ik dit schrijf is het (eindelijk) winterweer: de sloten bevroren, rijp
op de velden en de bomen, de lucht een beetje blauw. Een bleke zon zorgt
net voor dat beetje licht om het af te maken. Een plaatje. In de tuin krioelt
het van de vogels. Gedurende de winter en het vroege voorjaar krijgen ze
volop te eten van me … en dat betaalt zich uit. Een van de roodborstjes
komt meteen aanvliegen zodra ik naar buiten kom en op de eerste
voederplek (ik heb er zeven) zitten na het strooien maar zo 25 merels …
De vogels weten hem te vinden, mijn tuin, want daar wordt ze altijd een
warm welkom geheten. En zoals Nico de Haan, de bekende vogelkenner
zegt: “wie goed voor z’n vogels zorgt, heeft altijd volop vogels in de tuin”.

Het begint in ... je eigen tuin

Jaren geleden, toen ik hier kwam wonen, ben ik me af gaan vragen: wat
kan ik zelf eigenlijk doen om zoveel mogelijk vogels in mijn tuin te krijgen?
Tuurlijk, voeren in de winter. Maar verder? Bij toeval – is zoiets toeval hoorde ik op de radio een uitzending van Vroege Vogels, het bekende
programma van radio en TV. Het ging over Tuinreservaten en wat je zelf
allemaal kon doen om de natuur in eigen tuin een handje te helpen.
Er waren 10 regels en als je tuin aan 7 van de 10 voldeed, had je tuin de

kwaliteit van een Tuinreservaat. Er bestond zelfs een klein houten bordje:
Tuinreservaat, met een winterkoninkje erop. En je kon je Tuinreservaat
opgeven, zodat hij terecht kwam op de landkaart met Tuinreservaten!

En al die tuinen opgeteld ... dat zet zoden aan de dijk!
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Het idee van Vroege Vogels is: als we nou met z’n allen IETS doen in
onze tuinen om het leven van de dieren te bevorderen – en mét de
dieren (vogels, bijen, hommels, vlinders, libellen, kikkers, egels ...) ook
de bloemen, de struiken en de bomen - dan kunnen we met elkaar,
als je al die tuinen bij elkaar optelt, als burgers een eigen ecologische
hoofdstructuur maken. Onafhankelijk van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten kunnen wij als burgers zelf voor een rijke fauna
(dieren) en flora (bloemen en plantenwereld) zorgen. En je hoeft geen
tuinreservaat te worden als je dat niet kunt of wilt. Al doe je maar iets,
maar één ding. Dat alleen al scheelt. Dat je je bewust wordt dat jij zelf
iets kan bijdragen aan de rijkdom van flora en fauna. Ik vond het een
fantastisch idee. Zeker nu de biodiversiteit achteruit gaat en de weilanden
en bermen om ons heen steeds minder bloemen en insecten bevatten.
En voor onze tuinen geldt hetzelfde. Helaas neemt de hoeveelheid steen
daarin steeds meer toe.

Begin in Akkrum ... geef de natuur een warm onthaal !

Dit idee, dat je als burger zelf iets bij kunt dragen aan de biodiversiteit,
aan de rijkdom aan natuur om je heen, dat gaan we promoten op de
Reuzedei in Akkrum op 27 mei 2017, dachten een aantal mensen uit
Akkrum.
We roepen iedereen in Akkrum en omgeving op om de natuur in eigen
tuin Een Warm Welkom te heten. Denk aan de zangvogels die weer
terugkeren in de lente om hier bij ons te broeden; aan de zwaluwen en,
niet te vergeten, de gierzwaluwen van Akkrum; aan de hommelkoningin
die in februari, na een lange winter, weer rondvliegt en die zich tegoed
doet met de nectar van de krokussen voor ze ‘ondergronds gaat’ om een
volk in te stichten …
Wil jij ook een bijdrage leveren maar vraag je je af: hoe?
Dit boekje biedt hopelijk de nodige inspiratie. Wie weet staat er iets bij
waarvan je denkt: nou … dát zou ik wel kunnen doen …
Veel plezier ermee!

Mede namens Josina Brander, Jan Kleefstra en
Anneke Travaille - Lenneke Büller
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Ook een kleine tuin kan een paradijsje worden, voor uzelf, maar ook voor
‘gasten’ zoals vogels, vlinders, bloemen en bijen ....

Vlinder mee!
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Ben je dol op vlinders? Dan is het zaak
om ervoor te zorgen dat je van april
tot oktober bloeiende bloemen in de
tuin hebt. En wil je het helemaal goed
aanpakken dan zou je ook moeten
zorgen voor een paar waardplanten.
Dat zijn planten en struiken waarop de
vlinders hun eitjes leggen en waarvan
de rupsen eten tot ze zich op een rustig
plekje terugtrekken om te ‘poppen’.
Eitjes worden rupsen, rupsen worden
poppen en uit de poppen kruipen de
vlinders ... Als je voor de vlinder zorgt
in al zijn gedaantes, dan zorg je niet
alleen voor een warm welkom, dan
zorg je voor een 5 sterren hotel!

Hemelsleutel, onweerstaanbaar ....
www.vlinderstichting.nl
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Van linksboven naar rechtsonder: Kleine Vos, Atalanta, Koolwitje,
Dagpauwoog. Het bijzondere van het gewone is voortdurend aanwezig

Zo simpel kan het zijn: haal een paar tegels uit je tuin en plant een
Vlinderstruik. De naam zegt het al: de topper voor hoog zomer
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Je hebt natuurlijk van die ‘super tuinen’ ... met een weelde aan bloemen
en gemaakt door mensen met de groenste vingers ...
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maar om de natuur een warm welkom te heten voldoen een paar
simpele vingers ook ... als ze maar weten wat belangrijk is ...

TIPS voor de TUIN
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Er zijn een aantal gouden regels om van je tuin een waar ‘tuinreservaat’
te maken en zo bij te dragen aan de biodiversiteit om je heen

‘De tuinreservaat-test’
‘De tuinreservaat-test’

In les 1 gaan we testen hoe diervriendelijk jouw tuin nu is. Het is leuk om deze tests aan het eind van
de cursus te herhalen en te kijken of je score is verbeterd. We doen eerst een eenvoudige, dan een uitgebreide.

In les 1 gaan we testen hoe diervriendelijk jouw tuin nu is. Het is leuk om deze tests aan het eind van
EENVOUDIGE TEST
de cursus te herhalen en te kijken of je score is verbeterd. We doen eerst een eenvoudige, dan een uitgebreide.
Bron: www.tuinreservaten.nl (je kunt de test ook online invullen)
Op deze website staan veel tips om een tuinreservaat te maken en tuinreservaten van anderen te bekijken.

EENVOUDIGE
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Kruis aan wat op jouw tuin van toepassing is.

Bron: www.tuinreservaten.nl (je kunt de test ook online invullen)
Op deze website staan veel tips om een tuinreservaat te maken en tuinreservaten van anderen te bekijken.

Ik heb in mijn tuin:

Kruis aan wat op jouw tuin van toepassing is.
Een natuurlijke vijver met een geleidelijk aflopende oever.
Struiken en bomen met vruchten, bessen en noten.
Ik heb in mijn tuin:
Zo min mogelijk bestrating.
Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel.
Een natuurlijke vijver met een geleidelijk aflopende oever.
Een natuurlijke schutting waar egels onderdoor kunnen.
Struiken en bomen met vruchten, bessen en noten.
Een soortenrijke beplanting, van hoog naar laag.
Zo min mogelijk bestrating.
Inheemse planten voor rupsen, vlinders en bijen.
Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel.
Een composthoop.
Een natuurlijke schutting waar egels onderdoor kunnen.
Een rommelhoekje en/of takkenhopen.
Een soortenrijke beplanting, van hoog naar laag.
Nestkastjes voor vogels, zoogdieren en/of insecten.
Inheemse planten voor rupsen, vlinders en bijen.
Een composthoop.
Je score
Een rommelhoekje en/of takkenhopen.
Heb je er 7 of meer aangekruist, dan kun je jouw tuin officieel aanmelden als Tuinreservaat!
Nestkastjes voor vogels, zoogdieren en/of insecten.
Scoor je lager, dan kun je nog een hoop verbeteren.
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Scoor je lager, dan kun je nog een hoop verbeteren.
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Of je nu een zee van ruimte hebt of alleen maar plek voor een
geveltuintje ... alle beetjes helpen. Steen eruit - Plant erin!
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U zelf kunt zoveel doen om ook bijen en hommels Een Warm Welkom te
heten. Koop een insectenhotel of maak er een met de kinderen ...
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Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers. Zonder hen geen lekkere
appeltjes ... www.bijenlint.nl

Makkelijk is anders, maar als je dan klaar bent heb je een vogelgezin
toch maar mooi aan een huis geholpen. Kinderen vinden het fantastisch!
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En als wij lekker lui in de zon zitten te genieten van het gezang van de
vogels en het gezoem van de hommels ... wordt er om ons heen
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hard gewerkt. Onze gastvrijheid wordt beloond met nakomelingen ...
www.vogelbescherming.nl
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En vergeet de huis en gierzwaluwen niet! Eén zwaluw maakt nog geen
zomer, zeggen ze, maar zes ... scherend door de lucht zeker wel!
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Weinig werk
en toch
een groene
tuin!
Een tegeltuin lijkt natuurlijk veel goedkoper en makkelijker te onderhouden
dan een tuin met veel planten. Maar ook een tegeltuin moet vrijgehouden
worden van onkruid, meestal ergernis nr. 1. In zo’n tuin staan vaak planten
in bakken, en als je die niet goed bijhoudt – in het seizoen vaak dagelijks ziet het er niet uit. Al met al behoorlijk veel werk...
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De crux zit ‘m in een goed ontwerp. Een tuin die deels is bestraat – met terrassen en paden en verder is beplant met onderhoudsvriendelijke planten, is niet duurder of bewerkelijker.
Belangrijk is de juiste planten te kiezen. Hierbij enkele tips.
Zorg dat de gehele bodem bedekt is met goede, groenblijvende bodembedekkers. Er is volop
keuze!
Plant tussen die bodembedekkers wat heesters die weinig onderhoud nodig hebben. Hortensia’s, Hertshooi, Skimmia, Sarcococca, Krentenboompje, Vlinderstruik (tegenwoordig verkrijgbaar in handzaam formaat) en Kleinbladige Sering zijn voorbeelden van heesters die slechts
eenmaal per jaar of helemaal niet gesnoeid hoeven te worden.
Zet er vervolgens in het najaar verwilderingsbollen tussen voor kleur (en stuifmeel) in het
vroege voorjaar. Niet alleen zien uw huis en tuin er veel aantrekkelijker uit, u levert ook een
aardige bijdrage aan een natuurlijker woonomgeving.
Dieren (vogels, insecten en zoogdieren zoals egels) hebben een plek nodig om te eten en slapen, te schuilen voor onraad en zich veilig te verplaatsen. In stenen tuinen vinden ze niets van
hun gading.
Misschien krijgt u rupsen in uw tuin. Maar u moet maar denken: zonder rupsen geen vlinders!
Voor het voortbestaan van dieren zijn groene tuinen van wezenlijk belang. Op veel plaatsen
dragen ze bij aan ecologische verbindingszones, waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen.
Dit is van belang voor contact tussen de verschillende populaties.
Ook erg nadelig is dat op plekken met veel bestrating regenwater direct het riool in loopt. Als
het hard regent – en dat doet het steeds vaker – kan dat leiden tot het lozen van het riool in
vaarten en sloten. Dat is nadelig voor de waterflora- en fauna.
Groene tuinen (en ook groene daken) zorgen dat het hemelwater gedoseerd in de bodem terechtkomt.
Groene tuinen zorgen er ook voor dat de temperatuur in een stad niet te hoog oploopt. Ook
houden de bladeren veel stof vast dat anders in onze longen zou komen.
Hierbij voorbeelden van twee soorten voortuinen.
Grotere achtertuinen maken natuurlijk nog veel meer verschil.

Voort

Bestrating
Pad naar
Terrasje t
1,5mx3m
Totale bes
klinkers)

Beplantin
1 strook v
1 strook v
1 strook v
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Een stenen tuin lijkt zoveel makkelijker en goedkoper ... Maar is dat zo?
Steen eruit - Plant erin. We hopen dat u meedoet. Al is het er maar één.

31

Voortuin van 8 x 5m.
Deze tuin geheel bestraten en voorzien van
beplanting in potten.
Kosten 40m2 bestrating, uitgaande van
betontegels of betonklinkers € 800 (excl.
aanleg)
Kosten potten 2 x € 40 = € 80
Kosten beplanting, bijv. heester of conifeer
met onderbeplanting 2 x € 35 = € 70
(meerdere maten mogelijk, alsmede de
grootte van de beplanting en het aantal
potten)
Totale kosten materialen en planten
(excl. aanleg) € 950

Onderhoud
In het seizoen dagelijks
water geven, bij warm weer
vaker, bemesten, verpotten
of snoeien (ook wortelsnoei)
en de beplanting moet vaker
vervangen worden dan in
een tuin. Bovendien hebben deze planten tijdens
afwezigheid van de eigenaar
(vakantie e.d.) ook dagelijks
verzorging.
Regelmatig dient het onkruid tussen de bestrating
verwijderd te worden.
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Meer groen is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor ons zelf!
www.egelbescherming.nl

paden jker.
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Voortuin van 8 x 5m
Bestrating
Pad naar de voordeur 8mx1m = 8m2
Terrasje t.b.v. het zemen van ramen en deuren
1,5mx3m = 4,5m2
Totale bestrating 12,5m2 à € 20 p.m2. (betontegels of klinkers) – totale kosten bestrating excl. aanleg € 250
Beplanting
1 strook van 8mx1m
1 strook van 3mx1m
1 strook van 5,5mx1m
Kosten beplanting voor 16,5m2, uitgaande van 1 boom
per voortuin (vanaf ong. € 50), 1 heester per m2 of
5 à 7 vaste planten per m2 (gemiddeld € 12) en de
gehele bodem bedekken met bodembedekkers = € 382
Graszoden 5,5mx2m – graszoden à € 2,50 p.m2. =
€ 27,50
Totale kosten materialen en planten (excl. aanleg)
€ 659,50

Onderhoud
In het voorjaar hoogstens éénmaal
snoeien.
Als de bodembedekkers zijn volgroeid, krijgt onkruid geen kans
meer. Ook tussen de bestrating
zal dan minder onkruid opkomen.
Tijdens afwezigheid (vakantie
e.d.) van de eigenaar is er geen
onderhoud nodig, eenmaal
aangeslagen planten zoeken zelf
het water op.
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Een Warm Welkom in vijf miljoen tuinen ... stel je voor ...

Iedere burger kan een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en rijkdom
van natuur om zich heen. Hoe? Door flora en fauna in de eigen tuin Een
Warm Welkom te heten. Al doet iedereen maar een klein beetje. Bij elkaar
opgeteld - Nederland bevat zo’n 5 miljoen tuinen – legt dat gewicht in de
schaal.
Het idee voor Een Warm Welkom is ontstaan op een avond in Akkrum
die was georganiseerd door de Vlinderstichting, Kening fan ‘e Greide en It
Lege Midden. Zij hadden burgers uitgenodigd om een idee te bedenken
waarmee ze een bijdrage konden leveren aan de biodiversiteit. De beste
twee ideeën (beoordeeld door een onafhankelijke jury) konden een prijs
winnen van € 1000,- om het idee (deels) ten uitvoer te brengen. Een van
die winnende ideeën was Een Warm Welkom: een oproep aan de burgers
om zelf hun steentje bij te dragen. Nou ja ... steentje?

Een Warm Welkom is mogelijk gemaakt door:
de Vlinderstichting, Kening fan ‘e Greide, It Lege Midden,
Plaatselijk Belang Akkrum - Nes

Maak Friesland een gastvrije én natuurvriendelijke provincie
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Zodra je je af gaat vragen wat je zelf eigenlijk kunt doen om bij te dragen
aan de biodiversiteit om je heen, komt er een bewustwordingsproces
op gang. En dan blijkt dat je heel veel kunt doen om dieren in je tuin te
krijgen, en niet alleen vogels. Denk aan vlinders en libellen, aan bijen en
hommels, aan kikkers, egels en ... insecten. Ja, ook insecten. Want wie
van vogels houdt moet niet alleen zorgen voor nestgelegenheid, maar ook
voor voedsel. En insecten vormen een essentieel eiwitrijk hapje. En wist
je dat sommige insecten overwinteren in holle stengels van uitgebloeide
bloemen ...
Als je dat eenmaal weet ga je anders kijken naar je tuin. Het is de
leefwereld van die alledaagse, maar o zo bijzondere natuur om ons heen.
Help je mee om van Akkrum - Nes een kleurrijk en natuurvriendelijk dorp
te maken? Een dorp dat niet alleen haar (watersport)toeristen Een Warm
Welkom heet maar ook de natuur?

Vogelbescherming Nederland, Vivara, It Fryske Gea,
Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn,
Natuurmonumenten, IVN De Lege Midden

