Zoek de verschillen - Balkon vol leven
Insecten en vogels hebben het de laatste jaren niet makkelijk. Met name in de stad is het
steeds moeilijker om genoeg voedsel te vinden. Ook zijn er steeds minder plekken om een
nest te bouwen. Print de bladzijden apart uit, leg ze naast elkaar en zoek de 10 verschillen.
Ontdek hoe je jouw tuin of balkon aantrekkelijker maakt voor insecten en vogels.

Altijd wat in bloei

Bijen speuren bloemen af op zoek naar nectar. Plant daarom bloemen die in verschillende
maanden bloeien, zodat er altijd voedsel te vinden is in jouw tuin of op jouw balkon. Rode kleuren
zien bijen minder goed. Kies daarom vooral gele en blauwe bloemen uit. Ook vlinders zullen daar
op afkomen.

Nachtbloeiers

Zet ook een paar nachtbloeiende planten op je balkon of in de tuin, zoals kamperfoelie,
engelentrompet of teunisbloemen. Zodra de schemer valt, laten die heerlijke geuren vrij. Hier
komen insecten op af die ’s nachts actief zijn. Zij trekken vervolgens weer vleermuizen aan, die op
insecten komen jagen. Zo kun je met één enkele plant een hele voedselketen ondersteunen.

Rommelige mussen

Mussen nestelen graag onder een losse dakpan. Doordat huizen tegenwoordig steviger gebouwd
worden en tuinen vaak helemaal betegeld zijn, heeft de mus het moeilijk. Houd je tuin een beetje
rommelig, dat vinden mussen prettig.

- De pimpelmees is omgedraaid.
- De passiebloem rechtsboven is anders.
- Het gaatje in het insectenhotel is dicht.
- De balkonplant met rode bessen/bloemen heeft er minder.
- De gieter is rood
- Er is een spijl uit het balkon achter de stoel
- Een witte kelk van de plant in de hoek (pathura) is omgedraaid
- De witte vlinder (klein geaderd witje) is weg.
- Er is een derde bij bij.
- De tortelduif heeft geen tekening meer in z’n nek.

Oplossing:

Zorg goed voor elkaar, tot snel

