
Handige adressen en tips voor een Levende Tuin 

 

Adressen: 

www.cruydthoeck.nl/ → zaden inheemse planten met link naar planten (de Helianth)  

www.biodivers.nl/ → zaden inheemse planten 

www.debolderik.net/ → zaden inheemse planten 

www.hessenhof.nl/ → kwekerij biologische planten ten Noorden van Ede 

www.dependens.nl/ → kwekerij biologisch plantgoed (vooral houtige materiaal) Bennekom 

www.tuinontwerpvalentijn.nl/ → tuinontwerp en kwekerij Rob Valentijn Wageningen 

www.kwekerijvanhoutum.nl/ → biologische plantenkwekerij in Doorn 

www.vivara.nl/planten → webshop voor biologische planten/zaden en andere zaken voor de 

tuin waaronder goede nestkasten, voederhuizen, bijenhotels 

www.steenbreek.nl/tuintips/ → tuintips van Stichting Steenbreek (klimaat, bodem, 

biodiversiteit, ontstenen, planten en zaaien, duurzame materialen, vogels in de tuin, 

duurzaam onderhoud 

www.wageningenduurzaam.nl/ → website van de gemeente Wageningen met diverse 

duurzame initiatieven en informatie 

www.wageningenduurzaam.nl/wageningenduurzaamgroen/mijn-tuin/ → met tips voor een 

duurzame, levende tuin 

www.wageningenduurzaam.nl/wageningenduurzaamgroen/aanbieders/vind-hier-je-lokale-

aanbieder-van-planten-ontwerp-of-onderhoud/ 

www.ede-natuurlijk.nl/groenetuin → website van de gemeente Ede; ook hier een aantal tips 

voor je tuin  

 

Tips: 

Gebruik ook in je tuin liefst enkelbloemige planten, geen gevulde cultivars. In de gevulde 

cultivars is voor insecten geen nectar en stuifmeel te vinden. 

Als je grondverbeteraar gebruikt, dan het liefst bladaarde (zie o.a. de Hessenhof) of op basis 

van kokos, geen turf (bv. Ecostyle plantaarde www.ecostyle.nl/tuin/mest-kalk/hagen-

bemesten/coniferenhaag-bemesten/plantaarde-cocopeat), of producten van dit bedrijf 

www.bio-kultura.nl/. 

www.bio-kultura.nl/inspiratie → leuke downloads met informatie 

www.innogreen.nl/klantgroepen/eco-teler → eco meststoffen 

www.ecostyle.nl/professional/hovenier/speciaal-voor-de-hovenier/bodemcheck/bentoniet → 

bentoniet zwelklei kan worden gebruikt om in zandgrond beter water vast te houden of om 

sommige plekken in je tuin minder waterdoorlaatbaar te maken (niet geschikt voor een vijver 

maar wel voor een soort wadi, natte plek).   
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Waarom inheemse planten? 

De planten die van nature in Nederland voorkomen, zogenaamde inheemse planten, 
voldoen helemaal aan de behoeften van de Nederlandse dieren, vooral aan die van 
insecten. Deze dieren hebben ten minste vele duizenden jaren samengeleefd met deze 
plantensoorten en zijn soms zelfs door co-evolutie op elkaar aangepast. 

Zo zie je dat insectensnuiten zijn aangepast op de vorm van de bloem van specifieke 
planten, en dat de planten met hun kleur en/of geur veel specifieke insectensoorten lokken. 
Met deze kennis-in-een-notendop zal je begrijpen dat planten uit andere hoeken van de 
wereld een hele fraaie bloemenzee en vruchtendis opleveren, maar waar de Nederlandse 
vogels en insecten mogelijk minder aan hebben. Bedenk dus goed wat je aan wilt planten 
om de dieren in jouw tuin plezier te doen. Probeer dus in je tuin zeker een aantal inheemse 
planten te gebruiken.  

 

 

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001378.html

