Checklist
Doorloop de checklist en maak
van jouw tuin een echte Heuvelrugtuin!

De ligging
Mijn tuin ligt in of rond
Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug.

Nee?

Je hebt geen ‘Heuvelrugtuin’, maar
je kan evengoed helpen door ook in
jouw tuin inheemse planten te
kiezen (passend bij de bodemsoort),
je tuin geschikt te maken voor een
diversiteit aan insecten en andere
dieren, water op te vangen en
gifvrij te tuinieren.

De bodem
Mijn tuin bestaat voor
minimaal 60% van het
oppervlakte uit groen.

In mijn tuin kan het water
door of langs de bestrating
stromen.

Nee?

Nee?

Kijk eens goed welke stenen in
jouw tuin echt nodig zijn. Een stenen
tuin lijkt praktisch, maar in de praktijk
is het veel werk om deze te
onderhouden. Met een groene tuin
kan het water makkelijker de bodem
in zakken en draag je bij aan een
klimaatbestendigere Utrechtse
Heuvelrug.

Pas dan op voor natte voeten!
Kijk of je open verharding kunt
gebruiken of leg stenen een stukje
uit elkaar, zodat water de bodem
in kan. Voorbeelden van open
verharding die je kunt gebruiken
vind je terug in de toelichting op
deze checklist. Kijk hiervoor op
jouwheuvelrugtuin/checklist

De planten
In mijn tuin staan minimaal 5
verschillende boomsoorten, Nee?
heesters en inheemse
planten die ook vindbaar zijn
op de Utrechtse Heuvelrug.

Geen probleem, voor de beplanting
van jouw Heuvelrugtuin is een
speciale plantenlijst ontwikkeld
die je kunt vinden op:
jouwheuvelrugtuin.nl/plantenlijst
Door minimaal 5 verschillende
soorten bomen, planten en heesters
te kiezen maak je van jouw tuin een
stukje Nationaal Park!

Mijn tuin bestaat uit een
mix van bomen, heesters
en vaste planten (biodivers).

Nog niet, maar is het mogelijk om
jouw tuin biodiverser te maken?
Een mix van bomen, heesters en
vaste planten biedt een huis aan
een andere dier- of insectensoort;
je natuurlijke bondgenoten voor
een gezonde tuin.

Nee?

Insecten & dieren
In mijn tuin heb ik schuilplekken voor dieren, zoals
een takkenril, nestkastje(s)
en een bijenhotel.

Nee?

Komt goed! Want schuilplekken voor
dieren zijn heel eenvoudig te maken.
Simpelweg in de tuin hoeken en
plekken zijn vrije loop te laten en
niet teveel te snoeien of aan te
harken. Het is ook heel leuk om zelf
een bijenhotel, nestkast of takkenril
te maken met overgebleven
natuurlijk materiaal uit je tuin.

Water
Ik heb voorzieningen in mijn
tuin om water op te vangen Nee?
en vocht vast te houden
zoals een afgekoppelde
regenpijp, regenton, hoogteverschillen, vijver of een wadi.

Oeps, dat kan voor problemen
zorgen. Vocht in de bodem is
namelijk heel belangrijk voor een
gezonde tuin en om wateroverlast
of -schaarste te voorkomen.
Gelukkig kun je heel gemakkelijk
je regenpijp afkoppelen of misschien
is er wel een afkoppelcoach bij jou
in de buurt die hierbij kan helpen.

Gifvrij tuinieren
Ik gebruik geen bestrijdingsNee?
middelen of kunstmest in
mijn tuin.

Heb je alles af kunnen
vinken? Gefeliciteerd!
Je hebt een heuvelrugtuin.
Jouw tuin is een Nationaal
Park in het klein!

Heb jij al een foto van jouw
Heuvelrugtuin met ons gedeeld?
Zo niet, doe dit dan snel via onze
facebook-pagina.

/jouwheuvelrugtuin

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen
of kunstmest gaat ten koste van een
gezonde bodem. Ze komen in het
grondwater terecht en dat willen we
niet want dat is de bron voor ons
drinkwater. Daarom is onze richtlijn:
gebruik ze gewoon helemaal niet!
Kies vanaf nu alleen nog voor
organisch materiaal. Wist je dat een
biodiverse tuin sowieso veel minder
last heeft van ziekten en plagen?

laat het
Nationaal
Park
groeien!

