
 

Erf beplanten? 

Versterk ook tegelijkertijd de biodiversiteit!  

Tips voor deelnemers aan de erfbeplantingsactie. 

 

Welke kansen en mogelijkheden zijn er om je erf, vergeten stukje bos of zelfs je achtertuin 
landschappelijk, biodivers en diervriendelijk in te richten?  

 Zijn hier cultuurhistorische lijnen of elementen die je eventueel kunt herstellen of versterken 
met landschappelijk passende beplanting? Tips kun je vinden op www.topotijdreis.nl 

 Welke nat- en droogsituaties kun je hier realiseren, waardoor minder verdroging  
plaatsvindt? Denk hierbij aan het infiltreren van regenwater via dak of verharding, het 
aanleggen van een laagte of poel. Door minder verdroging kunnen er ook nestelplekken voor 
bijvoorbeeld padden ontstaan. 

 Welke schuilplaatsen voor insecten en dieren kun je hier realiseren? Je kunt hierbij 
bijvoorbeeld denken aan bijen- en insectenhotels. Dit kan een kant-en-klaar bouwwerk zijn 
of een natuurlijk bouwsel. Je kunt ook stammen en takken laten liggen op schrale en 
zanderige plekken, een rommelhoekje aanleggen of een takkenhoop, of een hoopje puin 
laten liggen. Ook het niet verwijderen van brandnetels en distels is hierbij een goed idee. 

 Welke nestplekken kun je hier maken voor vogels? Denk hierbij aan nestkasten tegen gevel, 
in stal, onder afdak, in bomen en struiken. 

 

Drie bloemrijke ideeën: Hiermee zorg je voor extra voedsel voor bijen, insecten, vogels en kleine 
zoogdieren. 

 Groeit hier gras dat je kunt omvormen naar bloemrijk door het inzaaien van 
bloemenmengsels? Daarna moet het wel beheerd worden.  

 Kun je hier een bloeiboog maken van drachtplanten: een combinatie van bomen, struiken en 
kruiden?  

 Kun je hier een bloemenmengsel op plantvakken inzaaien na grondbewerking en het 
aanbrengen van beplanting? Dit beperkt ook de uitdroging van de grond en voorkomt 
verbranden van planten. 

 

Een aantal tips en boerenwijsheden: 

 De schaduw van een boom is veel effectiever dan van de beste parasol. 
 Hagen, struiken en bomen vormen een perfect windscherm. 
 De zon drijft zomers de temperatuur op onbegroeide grond  tot wel 55 gr Celsius op. 
 In een groene, schaduwrijke tuin blijft de temperatuur bij extreme warmte 4-5 graden lager 

dan in kale versteende tuin. 
 Vochtige, begroeide grond warmt minder snel op en droogt minder snel uit. 
 Met een groene, schaduwrijke plek creëer je een extra microklimaat in tuin of op erf.  



 In een groene tuin zijn er bij wind en kou sneller warme en beschutte plekjes voor mens en 
dier te vinden. 

 

Lees hier veel tips voor inrichtingsmaatregelen op je erf 

 Verander strakkere grasveldjes met doorzaai madeliefjes, paardenbloem en witte, rode klaver of 
met een bloemrijke strook. Een bloemrijke strook dient van tevoren gefreesd te worden om het 
bloemzaad uit te laten groeien. Als dit niet gebeurt, zal het bloemzaad nauwelijks aanslaan 
vanwege de groei- en concurrentiekracht van het gras. Na inzaai en in het groei-bloeiseizoen 
wordt de strook niet meer gemaaid! Ook het advies om de afgestorven stengels pas in de 
daaropvolgende lente te verwijderen (goede overwinteringsplaats voor diverse insecten). 

 Zaai een overhoek, rand met inheemse bloemenstrook. Ook hiervoor geldt de bovenstaande 
aanpak voor een goed resultaat. 

 Zorg voor toename soorten qua bomen, struiken en planten; dit verzekert een toename 
faunasoorten. Hierbij zijn inheemse bomen aan te bevelen; gecultiveerde soorten hebben weinig 
meerwaarde voor de fauna. Houd bij dit advies rekening met de uitgroei van bomen en struiken; 
volwassen bomen hebben een minimale diameter van ca. 10 meter; struiken een stuk minder. 
Ook rekening houden met de wettelijke eis (minimaal 2 meter van de erfgrens bomen planten). 
Juiste boom en struik op de juiste plaats. 

 Zorg voor een brede bloeiboog, dus ook aanplant voorjaarsbollen (biologisch) is aan te bevelen. 
Inheemse stinzenbollen hebben hierbij de voorkeur. 

 Laat een dode boom eens staan of liggen. 
 Paadjes maken van het liefst houtsnippers/zanderig laten i.p.v. asfalt. 
 Kies voor paden met groenvoegen en creëer stapelmuurtjes van steen of van houtblokken. Ook 

takkenhoop is mogelijk. Deze gelden als schuilgelegenheid voor diverse dieren en nestplaats voor 
vogels 

 Leg een hoopje stenen neer als schuilplek. 
 Oevers flauw en natuurlijk laten begroeien; laat een deel verlanden, wanneer dit kan. 
 Plant een drachtboom! Dit is een bloesemboom voor bijen. Ook hier geldt: voorkeur voor 

inheems. 
 Plant een gemengde haag of een fruithaag. 
 Kijk naar de vogelsoorten en creëer huisvestigingsruimte met bijvoorbeeld nestkasten. 
 Zorg voor een stukje “geel zand” voor o.a. de zandbij op een bijenheuvel. 
 Zorg voor gevelbegroeiing met klimplanten Hedera colchica (zoals bij een regenpijp). 
 Laat een hekwerk begroeien met een variatie aan klimplanten, voorbeelden, Hedera, Wilde 

Wingert, Clematis, heggerank. 
 Plag een klein stukje, laat het vanzelf ontwikkelen of zaai pleksgewijs iets in. 
 Zet een rij paaltjes van Robinia met spleten en gaten. 

 

Waar kun je extra info vinden? 

 

https://www.landschaphorstaandemaas.nl/mijn-omgeving-groener-maken/erf-of-perceel-beplanten 



 Plantenlijst met kenmerken van de diverse soorten. Welke soorten zijn er, wanneer bloeien 
ze, is het een drachtplant, is het een fruitboom met zelfbestuiving of kruisbestuiving, 
wanneer zijn de appels rijp.  

 Informatie over hoe aan te planten, te verzorgen en te snoeien. 

 

https://www.landschaphorstaandemaas.nl/mijn-omgeving-groener-maken/bloemstroken-inzaaien 

 Informatie over het inzaaien van bloemrijke plekken zoals een akkerrand of een 
bloemenweide. Maar zomaar een stukje op je erf is ook al prima. 
 

https://www.landschaphorstaandemaas.nl/mijn-omgeving-groener-maken/meer-biodiversiteit-
thuis-en-in-je-omgeving 

 Veel tips om je tuin of erf met kleine maatregelen biodiverser te maken. 


