
laat het  
Nationaal 

Park 
groeien!

doe 
mee!

Ook meteen  
aan de slag?
We helpen je graag op weg!  
Op jouwheuvelrugtuin.nl  hebben we 
alle informatie op een rijtje gezet:

De planten
Wist jij al dat er op de Heuvelrug veel verschillende vaste 
planten, heesters en bomen groeien? Deze planten krijgen 
ook graag een plekje in jouw Heuvelrugtuin, zodat vogels 
en insecten zich thuis voelen. In een Heuvelrugtuin staan 
minimaal 5 inheemse planten die ook vindbaar zijn op de 
Utrechtse Heuvelrug. Benieuwd welke soorten dit kunnen 
zijn? Bekijk de plantenlijst op de website!  

Checklist
Heb jij nog geen idee waar je moet beginnen bij het aan-
leggen van jouw Heuvelrugtuin? Met de checklist helpen 
wij je op weg! Op de website vind je meer informatie om 
zelf voorzieningen te treffen. 

Jij kunt onderdeel worden van het Nationaal Park. Door 
het aanleggen van een Heuvelrugtuin. Een Heuvelrugtuin 
is groen. Voor 60% groen. Groen is namelijk goed voor  
je gezondheid, geeft plezier en ontspanning. Ook is  
het goed voor de biodiversiteit, draagt bij aan klimaat-
adaptatie en een goede waterhuishouding in je tuin.  
Wil jij ook aan de slag met een Heuvelrugtuin? Check de 
website voor meer informatie en doe mee!

Heuvelrugtuinen is een initiatief van Nationaal Park 
Utrecht Heuvelrug, Natuur en Milieufederatie Utrecht  
en IVN Natuur educatie en wordt mede mogelijk gemaakt 
door de steun van verschillende Heuvelruggemeenten, 
Waterschap Vallei en Veluwe, Vitens en diverse trouwe 
sponsoren. Wil je ook partner worden? Kijk dan op 
 jouwheuvelrugtuin.nl

Samenwerkende partners:

Sponsors:

www.jouwheuvelrugtuin.nl
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Welke planten zijn
het meest geschikt?

Waar koop ik mijn 
Heuvelrugplanten? 

Bomen
De inheemse bomen op de planten-
lijst zijn heel geschikt voor insecten 
en vogels. De bomen kunnen goed 
tegen snoeien en toppen.

Heesters
In een Heuvelrugtuin horen ook 
heesters thuis. Door de afwisselende 
bloeitijd heb je een groot deel van 
het jaar bloemen en bessen in je tuin. 

Vaste planten/ kruiden
Van klein en kruipend tot groot  
en geel, dit zijn vaste planten of 
zaaien zichzelf uit en vormen 
samen een border vol kleur. 

Zaden en bollen
Inheemse zaden en bollen maken 
je Heuvelrugtuin compleet. Ze 
komen jaarlijks terug en zaaien 
zichzelf uit. Ideaal voor natuurlijke 
tuinen en heel gemakkelijk!

Op jouwheuvelrugtuin.nl vind je een uit
gebreide plantenlijst met de bomen & planten  
die thuishoren in een echte Heuvelrugtuin.

  Ligt in of rond Nationaal Park Utrechtse  Heuvelrug. 

  Bestaat voor minstens 60% uit groen. 

  Kan water langs de bestrating de bodem in sijpelen. 

  Zijn minimaal 5 planten afkomstig van de plantenlijst. 

  Bestaat uit een mix van bomen, heesters en  

vaste planten.

  Heeft schuilplekken voor dieren, zoals een  takkenril, 

nestkastje(s) en een bijenhotel.

  Heeft voorzieningen om water op te vangen  

en vocht vast te houden.

   Wordt getuinierd zonder bestrijdingsmiddelen  

of kunstmest.

Checklist

In een Heuvelrugtuin wordt gifvrij  
getuinierd en er staan inheemse bomen, 
heesters en vaste planten. Die planten  
vind je niet overal. Op de website vind  
je een lijst met de verkooppunten waar 
Heuvelrugplanten verkrijgbaar zijn.  

Dan weet je zeker dat de plantjes die je 
koopt goed zijn voor de natuur en  
biodiversiteit. Daar worden we blij van! 

(In) mijn Heuvelrugtuin:

Ga naar  de website  voor tips en de volledige checklist www.jouwheuvelrugtuin.nl

Ga naar  

de website 

voor de 

plantenlijst


