VERMIJD HET GEBRUIK VAN PESTICIDEN EN
INSECTICIDEN. Ze zijn dodelijk voor dieren en
planten en kunnen ook gevaarlijk zijn voor de mens.
èè

Zorg door de inrichting en het onderhoud van uw tuin en
woning voor meer biodiversiteit: puur genieten, elke dag
opnieuw...

1.

èè

KIES VOOR INHEEMSE PLANTEN.
èè

Een lijst met alternatieven voor invasieve uitheemse
planten vindt u op www.alterias.be.

èè

Tover een deel van uw gazon om tot een bloemenrijk
grasland door dit stukje van uw tuin slechts 2 keer per
jaar te maaien.

4.
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2.

VOEDER GEEN DIEREN DIE VRIJ IN DE NATUUR
LEVEN.
èè

Zo voorkomt u de toename van duiven, ratten,
kraaien, parkieten, vossen en zwerfkatten.

èè

Indien u toch kleine zangvogels wilt voederen,
plaats dan een afgeschermd voederplankje tussen
1 november en 1 april.

Ze verontreinigen niet alleen uw tuin maar ook het
grondwater en de nabije omgeving.

PLANT EEN HAAG MET INHEEMSE SOORTEN.
Bv. meidoorn, klimop, haagbeuk, hondsroos...
èè

Voor tal van vogels en insecten is het een geliefde
schuilplaats.

èè

Snoei uw hagen slechts één keer per jaar.

Geef de voorkeur aan natuurlijke middelen.
Om schadelijke insecten op een afstand te
houden gebruikt u citroenkruid, geraniums,
boerenwormkruid...

LAAT IN EEN HOEK VAN UW TUIN EEN STAPEL HOUT
OF EEN BOOMSTRONK LIGGEN. Veel diersoorten vinden
hier een schuilplaats en voedsel.
èè

5.

Houdt u van een decoratief element? Maak een mooie
totem met een stuk boomstam!

7.

PLANT EEN STRUIK OF BOOM EN LAAT DIE
GROEIEN.
èè

Het zijn pleisterplaatsen voor diverse soorten.

èè

Kies zorgvuldig de plaats uit waar u hem plant (hou
rekening met het zonlicht, de plaats van andere
bomen en de ligging van aanpalende tuinen).

èè

6.

èè

10.

LAAT UW HUISDIEREN NOOIT ACHTER IN DE
NATUUR. Ze kunnen het ecologisch evenwicht
verstoren.
èè

Als u ze zelf niet langer kunt houden, breng ze dan
naar een opvangcentrum in uw buurt.

èè

Katten moeten verplicht worden gesteriliseerd.

TOON RESPECT VOOR DE NATUUR.

èè

Blijf tijdens wandelingen op de aangegeven paden en
hou uw hond aan de leiband.

èè

Laat dieren met rust en vang ze niet.

èè

Pluk geen wilde bloemen en paddenstoelen.

Kies voor Brusselse (Brabantse) soorten en – beter
nog – voor een lokale oude fruitboomsoort. Het zijn
ideale schuilplaatsen en voedselbronnen voor vele
dieren.

9.

LEG EEN NATUURLIJKE POEL OF EEN VIJVERTJE
AAN.
èè

8.

Zo’n waterplas trekt een waaier van diersoorten aan
(acrobatische libellen, dorstige vogels…).
Plaats er zelf geen dieren in, enkel inheemse
waterplanten. Kijk toe hoe het leven zich spontaan in
en rond het water ontwikkelt.

• Biodiversiteit is van levensbelang want
ze voorziet in onze levensnoodzakelijke
behoeften: voedsel, zuurstof…

+

VERWELKOM DE NATUUR BIJ U THUIS. Zo levert u
een bijdrage aan het groene netwerk in de stad.
èè

Plaats nestkastjes voor vogels, voorzie schuilplaatsen
voor vleermuizen, enz.

èè

Vergroen uw huis met bloembakken, groendaken en
groene gevels.

Meer info en tips?
Bestel onze gratis brochures:

WIST U DIT…

• In Brussel zijn er 800 verschillende plantensoorten, 1.290
paddenstoelensoorten en honderden diersoorten.
• In Brussel zijn fauna en flora kwetsbaar of bedreigd. Dit geldt
voor 50% van de zoogdieren, 30% van de vogels, 75% van de
reptielen en amfibieën en 30% van de wilde flora.
• Leefmilieu Brussel kiest doelbewust voor een ecologisch beheer van zijn groene ruimten.

•

“Biodiversiteit in Brussel”

•

“100 tips voor een natuurlijke en gezellige
tuin”

Of surf naar
www.leefmilieu.brussels/biodiversiteit

INFO

10 PRIORITAIRE TIPS...
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