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PLUKTUIN ALS EXTRA VERRIJKING
EN MINERALEN VOOR DE DIEREN
In de pluktuin van WILDLANDS groeien verschillende soorten bloemen, kruiden en andere planten. In samenspraak
met de diëtiste is er gekozen voor bepaalde planten die goed zijn voor de dieren. De dieren in WILDLANDS krijgen af en toe
een lekkernij uit de pluktuin als verrijking of als voedsel. Op deze manier krijgen ze extra vitamines en mineralen binnen.

MOMENTEEL
GROEIT ER
ONDER ANDERE:
• Goudsbloem
• Zinnia
• Oost-Indische kers
• Snijbiet
• Komkommerkruid
• Zuring
• Kamille

BIJ-KOMEND VOORDEEL

De pluktuin van WILDLANDS draagt ook bij aan de biodiversiteit.
Er komen veel bijen en andere insecten op de bloemen af!

ZELF OOK EEN TUIN DIE POSITIEF
BIJDRAAGT AAN BIODIVERSITEIT?
Met deze drie tips ben je al een stapje dichterbij:

BIODIVERSITEIT

De verschillende soorten dieren en planten op aarde houden de natuur in
balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we
een ecosysteem. Een grote variatie in ecosystemen, soorten en genen zorgt
voor een weerbare natuur. Die variatie noemen we biodiversiteit.
Biodiversiteit is belangrijk voor alles en iedereen op aarde. Biodiversiteit
voorziet ons van schoon water, vruchtbare grond en een stabieler klimaat.
Daarmee draagt het voor ons mensen bij aan voedselvoorziening en
grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen.
Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen leven.

Scan QR-code
Kies je taal
Choose your language
Wähl ihre Sprache

Trek vlinders en andere insecten aan in je tuin.
Tover een deel van je gazon om tot een bloemrijk
grasland door dit stukje slechts twee keer per
jaar te maaien.
Snoei niet te rigoureus bij het winterklaar maken
van je tuin. Dode bloemen en plantenresten
kunnen de perfecte schuilplaats zijn voor
overwinterende insecten.
Vermijd het gebruik van pesticiden en
insecticiden. Ze zijn niet alleen dodelijk voor
dieren en planten, maar verontreinigen ook het
grondwater en de nabije omgeving. Er zijn ook
natuurlijke alternatieven om schadelijke insecten
op afstand te houden.

