
Stap 5: 
Zorg voor voldoende water

 TIP 1

 Koester ‘het blauwe goud’
Water is van groot belang voor jouw Tuin van Texel! Door de 

toenemende klimaatverandering (of teveel betegeling  ) 

 is het vaak te droog of juist te nat in je tuin. Wees daarom 

zuinig met water en zorg dat jouw tuin er genoeg van kan 

opslaan. Koppel de regenpijp af van het gemengde riool.  

Het water dat je opvangt, kun je bewaren in bijvoorbeeld 

een regenton of een kleine poel of vijver in je tuin. Of je 

brengt het via een leiding of stroompje naar een plek in je 

tuin waar het in de grond kan trekken.

TIP 2

 Gebruik de bodem als spons
Planten zorgen ervoor dat de bodem meer regenwater kan 

vasthouden, als een soort spons. Staan er in Jouw Tuin van 

Texel veel planten, dan kan hij beter tegen hitte, droogte 

en ook tegen hele natte periodes. Door tegels en bouw

zand kan regen niet wegzakken in de grond. Denk dus aan 

opsluitbanden of opstaande randen langs betegelde delen 

van je tuin. Zo blijft het water bij de planten. Het is altijd 

beter om in plaats van tegels te kiezen voor verharding zoals 

schelpen, grind of houtsnippers.

TIP 3

 Geef de dieren ook een slokje
Dieren zijn net mensen. Als het erg warm is, zijn ook zij erg 

geholpen met extra drinken. Zet daarom wat water voor ze 

neer. Schotels die onder plantenpotten zitten zijn hier heel 

geschikt voor. Deze zijn ondiep, waardoor dieren er niet in 

kunnen verdrinken. In de zomermaanden is het handig om 

de schotels af en toe te verversen, zodat muggen daar geen 

eitjes leggen. Zet de schotels tussen de planten, waar dieren 

beschutting vinden of als vogelbadje in de zon.
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Stap 4: 
Verwelkom ook dieren

TIP 1

 Denk eens als een dier
Een Tuin van Texel is niet compleet zonder vogels, zoog

dieren, insecten en amfibieën. Voor al deze groepen dieren 

zijn tuinen een belangrijk leefgebied. Zie je een bepaald dier 

graag in jouw tuin? Bijvoorbeeld een vlinder, zangvogel, 

vleermuis of egel? Denk je dan eens in hoe jouw Tuin van 

Texel voor dat dier is. Is er genoeg te eten? Zijn er geschikte 

plekjes om te slapen? Staan z’n lievelingsplanten er? Is zij 

er veilig voor roofdieren? Maak het dieren naar de zin en ze 

weten jouw Tuin van Texel vanzelf een keer te vinden! 

 Typisch Texelse soorten zijn de Texelse zandbij, de tjakker 
(merel) en de glasvleugelpijlstaart. Wil je hen ook in 
jouw tuin verwelkomen? Op www.TuinenvanTexel.nl 
staan tips.

TIP 2

 Maak een rommelhoekje
Ben jij het ook zo zat om altijd maar naar de kliko te lopen 

met afgevallen bladeren en snoeiafval? Mooi, want in jouw 

Tuin van Texel mag je zoveel mogelijk hiervan laten liggen! 

‘Plantenafval’ is heel waardevol voor de tuin. Dieren schar

relen graag tussen dorre bladeren en takken. Verzamel dit 

spul op een plekje waar jij je er niet aan stoort, zoals een 

afgeschermd hoekje of onder de heg. Leg je het als een 

laagje tussen je planten in, dan ga je ook nog eens onkruid 

en uitdroging tegen.

TIP 3

 Weet wat er leeft
Ga eens lekker op onderzoek uit in je eigen tuin! Spit eens 

wat aarde om en kijk wat daar krioelt, loopt en beweegt. 

Kleine beestjes, pissebedden, larven van insecten, regen

wormen: allemaal super goed voor jouw bodem en dus voor 

jouw planten. Maar ook boven de grond zijn allerlei dieren 

te spotten. Insecten eng of vies? Welnee! Bekijk een hom

mel, tor of zweefvlieg eens van dichtbij en je zult zien: ook 

dit zijn bijzondere tuinbewoners. Wat je leert kennen, ga je 

waarderen. En dan hebben we het nog niets een over de 

vogels die jouw Tuin van Texel zullen bezoeken, ken je ze al 

bij naam?

Meer tips? Ga naar
www.TuinenvanTexel.nl

TUINEN VAN TEXEL 
stappenplan

Wat leuk dat je met jouw Tuin van Texel aan de slag 
gaat! In deze groene, bloeiende tuin groeien planten die 
van nature in de omgeving voorkomen. De vogels en 
insecten van hier vinden er een plekje en ook voor jou 
als bewoner is het er aangenaam. We helpen je graag 
op weg. Hoe kun je gebruik maken van regenwater? 
Hoe richt je plekken in voor nuttige diertjes? Je leest het 
allemaal in de tips. Doe mee en maak van jouw tuin een 
echte Tuin van Texel! 
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Stap 1: 
Bepaal je tuinklimaat
TIP 1

 Leer jouw tuinklimaat kennen
Vangt jouw tuin veel of weinig zon? Maak een ‘ranking’ van 

de meest zonnige naar de meest schaduwrijke plekken. 

Sommige plantensoorten kunnen slecht tegen de volle zon, 

anderen krijgen er juist geen genoeg van. Grote struiken en 

bomen die al in je tuin staan kunnen veel licht wegvangen 

als ze in blad staan. Hier kun je beter kiezen voor planten  

die houden van (half)schaduw. En denk je aan Texel, dan 

denk je aan wind. Is jouw tuin open en heeft de wind vrij  

spel of is jouw tuin juist beschut? Ook dit is van invloed op  

je tuinklimaat. 

 Op de plantenlijst op www.TuinenvanTexel.nl lees je 
welke planten graag in de schaduw of zon groeien en 
wel of niet van wind houden. 

 
TIP 2

 Welke tegels heb je écht nodig?
Wist je dat betegeling ook invloed heeft op jouw tuin

klimaat? Op zonnige dagen warmen tuintegels op en dan 

geven ze hun warmte langzaam af aan de omgeving. Het 

resultaat: je tegeltuintje werkt in de zomer als een soort 

oven! Het is er gauw een aantal graden warmer dan in een 

tuin met veel planten. Planten werken als een soort airco. 

Uit hun bladeren verdampt water, wat zorgt voor verkoeling 

van de lucht.

TIP 3

 Maak een plattegrond
Het is tijd om een plattegrond te maken! Welke stukken 

mogen beplant worden? Geef de zonnige, schaduwrijke en 

windluwe plekken aan. Een windluwe plek maak je door een 

inheemse haag van meidoorn, vlier, egelantier en Gelderse 

roos. Teken de bomen of struiken die er al staan, tuinmeu

bilair, een schuur of een vijvertje. Een tuin is nooit écht af,  

je kunt deze plattegrond later altijd nog aanpassen.

Stap 2: 
Leer je bodem kennen

 TIP 1

 Doe de donut-test
Texel is bijzonder omdat het op een klein oppervlakte veel 

ver schillende bodemtypes heeft. Welk bodemtype heb 

jij in je tuin? Kom er zelf achter met de ‘donuttest’! Pak 

wat grond uit je tuin, maak het een beetje nat en probeer 

vormpjes te maken. Begin met een bergje. Lukt dat? Maak 

dan een rolletje, daarna een hoefijzer en als laatst een ring. 

Grond die niet verder komt dan een bergje, is zandgrond. 

Wordt het een rolletje, dan heb je silt en hoe dichter je bij  

de ring komt, hoe kleiachtiger de grond is.  

TIP 2

 Wat kan wel en niet op jouw bodem?
De duinen van Texel zijn veelal kalkarm. Woon je meer in de 

buurt van de Hoge Berg, dan kan dit anders zijn. Ook kan er 

grond van elders opgebracht zijn in je tuin. Kalkrijk of kalk

arm bepaal je met een simpele pHtest uit het tuincentrum. 

Tussen 4 en 5 is kalk arm, 56 is neutraal en 67 is kalkrijk.  

De meeste tuinen hebben neutrale grond waar bijna alle 

planten goed op groeien. 

 

 Kijk op de plantenlijst op www.TuinenvanTexel.nl welke 
planten passen bij de bodemsoort(en) in jouw tuin. 

 

 
TIP 3

 Verwen het bodemleven
Onder onze voeten leven onvoorstelbaar veel organismen, 

die samen zorgen voor een gezonde bodem. Om dit 

bodemleven rijk en levendig te houden, gebruik je geen 

bestrijdingsmiddelen of kunstmest en kies je voor planten 

met het ‘Planetproof’ etiket. De Tuinen van Texelplanten 

voldoen hier natuurlijk ook aan! Wil je daarnaast onze 

bodemvrienden extra verwennen? Doe ze dan zelfgemaakte 

bladcompost cadeau. Dit maak je heel gemakkelijk door 

afgevallen blad nat te maken en een tijd in een zak met 

luchtgaatjes te bewaren.  

 Zelf bladcompost maken? Ga naar: www.ivn.nl/nieuws/
blaas-dat-blad-niet-weg-maar-maak-zelf-bladcompost

Stap 3: 
Kies je planten

TIP 1

 Welke planten staan er in je tuin?
Via de app ObsIdentify kun je via een foto  

achterhalen welke wilde planten er in je tuin 

staan. Misschien heb je zelfs al wat Tuinen van 

Texelplanten staan! Inheemse Texelse planten komen al  

jarenlang van nature op Texel voor en doen het daarom 

goed in jouw tuin. Vandaar ook dat alle Tuinen van Texel

planten inheems zijn. Heb je een grasveld in je tuin? Door 

minder te maaien kan dit zich langzaam ontwikkelen tot 

een kruidenrijk(er) grasland dat zoemt van leven. Met  

minder werk, meer beleven dus!

 Kijk op de plantenlijst op www.TuinenvanTexel.nl welke 
aanvullingen je nog kunt doen.

TIP 2

 Maak een bloei- en beskalender
Het liefst heb je een tuin met het hele jaar door planten 

in bloei. Voor jezelf, en voor vogels, bijen en vlinders die 

bloeiende planten als voedsel nodig hebben. Daarom zitten 

tussen de Tuin van Texelplanten allerlei bloeiers en vrucht

dragende planten voor het hele tuinseizoen. De Texel

se zandbij maak je blij met de opeenvolgende bloei van 

muizenoortje, biggenkruid, klein streepzaad, leeuwetand en 

havikskruid. De lijsterbes trekt veel insecten tijdens de bloei 

en maakt de merel in het najaar blij met zijn bessen. 

 Maak een overzichtje met welke planten wanneer 
bloeien, een soort kalender. Zo zie je heel gemakkelijk in 
welke maand jouw Tuin van Texel nog wat bloeiers kan 
gebruiken. De bloeitijden vind je ook terug op de Tuinen 
van Texel plantenlijst.

TIP 3

 Kopen, stekken, zaaien, ruilen
Bij een tuincentrum kun je mooie planten kopen voor jouw 

Tuin van Texel. Let er dan wel op dat je inheemse planten

soorten kiest die verantwoord gekweekt zijn. Zij zijn sterk 

omdat ze niet gehaast zijn opgekweekt en nooit behandeld 

zijn met gif. Misschien nog wel leuker dan planten kopen, is 

om zaden of stekjes te ruilen met andere Tuin van Texelaars 

bij jou in de buurt! 

 Op www.TuinenvanTexel.nl vind je de tuincentra waar 
je Tuinen van Texel planten kunt kopen.
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