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planten, die ook in de directe 
omgeving zijn gekweekt. Het 
kan een permanente woonplaats 
vormen of een stapsteen van de 
ene naar de andere plek voor 
diverse dieren en planten. Een 
plaats waarin voor de bewoners 
ook veel te beleven valt. 

Foto's van Plekje natuur 
I de schrijfster Heel veel mensen hebben een tuin 
I waarin veel tijd wordt doorgebracht 

1 
met werken, ontdekken, spelen, 
genieten, ontspannen en feesten. 
Voor het milieu en de gezondheid 

I zijn tuinen eveneens belangrijk. 
Somszijn tuinen de laatste plekjes 
natuur voor planten en dieren in 
de directe orngeving. 
Uw tuin kan een plek zijn waar 
planten en dieren voedsel vinden, 
zich kunnen voortplanten, kunnen 
overwinteren enlof schuilen. 
Een plek waarin lucht gezuiverd 
wordt en water opgevangen en 
gei'nfiltreerd. 

Stapt6en 
Door natuurlijk tuinieren kan een 
tuin mooi, nuttig, en duurzaarn 
zijn. Bij het begrip natuurlijk 
tuinieren kunnen we dan denken 
aan: composteren, pesticide 
vrij beheer, hergebruik van (re- 
gen)water, toepassen van gezond 
en milieuverantwoord materiaal. 
In zo'n tuin wordt rekening 
gehouden met de wensen van 
planten, dieren en deverschillende 
leeftijdsgroepen van mensen. Uw 
tuin is een plaats voor inheemse 

Tulnverhakn 
Onderzoek heeft uitgewezen 
dat een gerniddelde tuin een 
levensduur heeft van ongeveer 
7 jaar. Om de zeven, jaar wordt 
de tuin leeggehaald en opnieuw 
ingericht. Jammer, want daarmee 
gaan ook veel 'verhalen' verloren. 
Een goed ontworpen tuin gaat 
een veel langere periode mee en 
kan dus ook veel meer verhalen 
vertellen. Kleine kinderen die 
urenlang taartjes blijven bakken in 
de zandbak en in een boom willen 
klimmen die niet laag genoeg 
vertakt is. Wat grotere kinderen 
kletsen met elkaar op boompalen 
of maken van losliggend materiaal 
een eigen plek in de boom die 
nu we1 'laag' genoeg vertakt is. 
Pubers ontmoeten elkaar in een 
laag vertakte boom, uit het zicht 
van de volwassenen. Jonge vol- 
wassenen zijn in de tuin weg van 
'huis', op zoek naar een eigen 
plek. Terwijl voor volwassenen de 
tuin de plek is om te ontspannen, 
te werken en ga zo maar door. En 
de grootouders? Die genieten van 
de koelte onder de laag vertakt 
boom. 
Allemaal verhalen over dezelfde 
tuin, in verschillende fases van 

In een duurzaam (= natuur- en 
milieuvriendelijk) ingerichte tuin 
wordt de betrokkenheid van alle 
gebruikers groter en daarmee ook 
de kans op natuurdragers. 

Ik, Nelle Driessen, de schrijfster 
van dit artikel ontwerp natuurrijke 
tuinen. Dit zijn tuinen waarin 
planten, dieren en de gebruikers 
zich thuis voelen. Daarnaast 

adviseer ik bij de aanleg en het 
onderhoud van tuinen. Speciale 
aandachtsgebiedenzijn tuinen met 
zogenaamde "speelaanleidingen" 
voor kinderen en tuinen waarin 
mensen met beperkingen worden 
begeleid in het onderhoud.. 
Kijk op mijn website 
www.nelledriessen.nl, 
be1 043-457821 10 of schrijf naar 
adres: 
Nelle Driessen Tuinconsultant 
Reijmerstokkerdorpstraat 18, 
6274 NL Reijmerstok 

mensenlevens. 


