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Afweren luizen

• Spuit de bladluizen met water af.

• Graaf teentjes knoflook in rondom de plant 
met luizen. Dit kan je ook doen om luizen te 
voorkomen.

• Wist je dat je lieveheersbeest-larfjes kunt 
kopen om luizen te bestrijden?

Afweren slakken 

• Haal de slakken af en toe weg en zet ze in een andere plek in de 
natuur. 

• Bierval: graaf een bakje of afgesneden flesje tot de rand in de grond. 
Vul het met een beetje bier en klaar is je val. Maak de val regelmatig 
leeg. 

• Aaltjes: dit zijn kleine beestjes die de slakken binnendringen en 
aantasten. De slakken zullen stoppen met eten. Zet de aaltjes in, in 
combinatie met de tips hierboven. Je kunt ze online kopen 
via www.ecostylewebshop.nl. 

Afweren schimmels

• Verwijder aangetaste takken of bladeren. Gooi ze 
niet op de composthoop, maar bij het gft-afval.

Katten: bodembedekkers zorgen dat er geen plaats 
meer is om de grond om te woelen

• Katten hebben een hekel aan ooievaarsbek, 
vuurwerkplant en citroenverbena. 

Natuurlijk! in je tuin
Wie natuurlijk tuiniert richt zijn tuin zo in dat de natuur zich optimaal 
kan ontwikkelen. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar valt reuze mee. Bij 
natuurlijk tuinieren bestrijd je luizen, slakken, schimmels en groene 
aanslag zonder bestrijdingsmiddelen. Want die zijn niet alleen slecht 
voor de beestjes waar je last van hebt, maar ook voor bijen, hommels 
en andere nuttige insecten. Vogels, egels, lieveheersbeestjes en 
andere dieren zijn natuurlijke plaagbestrijders. Zorg daarom dat zij een 
plek in je tuin krijgen om te schuilen, eten en nestelen. In deze flyer 
vind je informatie om jouw tuin een stukje natuurlijker te maken. Zo 
help je ook hommels en bijen, en dat is hard nodig: de helft van alle 
358 soorten in Nederland is bedreigd. 

DOOR GEEN GIF TE GEBRUIKEN…
• help je bijen om te overleven! Kijk op www.nederlandzoemt.nl of  

www.bijenlandschap.nl hoe je op nog meer manieren in actie kan 
komen voor de bedreigde wilde bij.

• maak je ook andere insecten, en dieren zoals 
vogels blij.

• voorkom je dat gif, via het riool, ons 
water vervuilt. 

• voorkom je dat het gif in je voedsel 
terechtkomt via groenten- of 
kruidenplantjes. 

• houd je de bodem gezond en vol 
leven. Bacteriën, schimmels en 
bodemdiertjes zorgen voor het 
voedsel voor planten boven de 
grond. 



BASIS

1 Zorg voor sterke planten

• Kies voor inheemse planten. Dat zijn 
planten die in Nederland thuishoren.

• Ga voor biologisch geteelde planten.

• Zet planten op de juiste plek. Houd rekening 
met zon, schaduw, en ondergrond. Vraag dit na  
bij een tuincentrum in de buurt of hovenier.

2  Maak je tuin aantrekkelijk voor de natuurlijke vijanden van plagen, 
zoals egels, lieveheersbeestjes en vogels

• Maak verblijf- en schuilplaatsen.

• Nestkastjes voor vogels, zij eten o.a. insecten. 

• Een insectenhotel voor oorwormen, lieveheersbeestjes en 
bijvoorbeeld sluipwespen. Zij smullen van luizen. 

• Egels houden van een rommelhoekje in je tuin. Laat bladeren in 
de herfst liggen en zorg voor een gat in de schutting waardoor 
egels de tuin in kunnen. Egels houden van slakken. 

• Plaats planten om dieren te lokken.

• Vogels: bessenstruiken, klimop, meidoorn.
3  Vermijd open bodem en plant bodembedekkers zoals 

de kleine maagdenpalm
  Bodembedekkers houden onkruid tegen, zorgen dat 

water minder snel verdampt en een bedekte bodem 
wordt geen kattenbak. Op plekken waar je geen planten wilt, 
kun je de bodem bedekken met bijvoorbeeld kokossnippers.

4 Laat de natuur in (een deel van) je tuin zijn gang gaan
  Planten die zomaar opkomen kunnen ook mooi en nuttig zijn.

ONGEWENSTE PLANTEN EN GROENE AANSLAG

Voorkomen en afweren wildgroei

• Zorg voor een dichtbegroeide bodem.

• Vul kapotte of verdwenen voegen tussen je terrastegels op met 
speciaal voegzand.

• Schoffel in het voorjaar het onkruid weg en trek de wortels eruit. Zo 
bespaar je jezelf werk de rest van het seizoen.

• Giet afgekoeld kookvocht (zonder zout) van aardappels over planten 
tussen tegels.

Voorkomen en afweren mos

• Maai het gras niet te kort. In minder kort gras neemt mos minder snel 
de plaats van het gras in.

• Op schaduwplekken zal mos steeds opnieuw terugkomen tussen je 
gazon. Plant bodembedekkers in plaats van gras.

• Mos haal je weg door te verticuteren. Verticuteren is een soort 
schoonharken. De wortels van mos worden ermee afgesneden. Zaai 
daarna de kale plekken opnieuw in met graszaad.

Voorkomen en afweren groene aanslag

• Veeg regelmatig met zand om groene aanslag 
te voorkomen. Het zand dient als schuurmiddel 
waardoor algen en mos minder kans krijgen.

• Zorg dat water goed van je terras af kan lopen. In 
een vochtige omgeving gedijen algen en mos beter.

• Gebruik tegels met weinig voegen en leg ze strak 
tegen elkaar.

• Schrob je terras met een mengsel van azijn en water (1:1), liefst op een 
zonnige dag. Spoel niet na, laat het gewoon drogen. Na een aantal 
dagen trekt de groene aanslag weg.

• Wil je direct de aanslag kwijt? Vul een emmer met water, voeg 
6 eetlepels soda en 6 eetlepels groene zeep toe, en verdeel over de 
aanslag. Laat een half uur inwerken, en verwijder de aanslag met een 
bezem.

PLAGEN EN SCHIMMELS

Voorkomen plagen: plaats planten die plagen afweren

• Tegen luizen: o.a. afrikaantjes, lavendel, salie of uien geven een sterke 
geur af waar luizen niet van houden. Zet deze planten bijvoorbeeld 
onder je rozenstruik.

• Tegen slakken: o.a. bieslook, hysop, malva, monnikskap, munt, Oost-
Indische kers, salie, tijm, tuingeraniums, vingerhoedskruid en wederik.

Voorkomen schimmels

• Geef planten ’s avonds of ’s ochtends 
vroeg water, en giet het water niet over 
bladeren. Zo voorkom je schimmelgroei èn 
verbranden je planten niet door de zon.


