
Van grijs  
naar 
groen



Natuur in de Wijk is een project 
waarmee we een aantal vogelsoorten, 
vleermuizen en insecten een handje  
helpen om te overleven in de stad of 
het dorp. Dit doen we door nestkastjes 
te plaatsen voor de volgende 
wijkbewonende soorten: Ook wordt er via het project meer 

groen in de wijk gerealiseerd! 
Deelnemers kunnen zich inschrijven 
voor bijvoorbeeld haagbeplanting, 
tuinplanten en bloemenzaad voor 
in de voor- en achtertuin. Hiermee 
vergroenen we niet alleen de wijk 
en dus onze eigen leefomgeving, 
maar bieden we ook meer voedsel 
en schuilgelegenheid voor vogels, 
vleermuizen en insecten.

Huismussen Gierzwaluwen

Vleermuizen Insecten

Er is steeds minder  
groen in stad en dorp. 
Overal verharding, veel huizen, druk verkeer en weinig natuur. 
Een wijk is geen gemakkelijke plek voor vogels, insecten en 
vleermuizen om te overleven. En dat terwijl stadsnatuur wel 
erg belangrijk is voor deze diersoorten, en ook voor ons! 
Meer groen in de omgeving heeft een positief effect op onze 
gezondheid en ons geluksgevoel. 

Daar moeten we ons voor inzetten! 



EEN VEILIG EN  
VOEDSELRIJK PLEKJE  
VOOR IEDEREEN

Een veilig nestje bouwen of een goede 
schuilplek vinden is lang niet altijd 
makkelijk in een doorsnee wijk. De 
huizen zijn vaak afgeschermd tegen 
vogels en vleermuizen met vogelschroot 
en isolatie. Alle kiertjes en gaatjes 
zitten dicht. Daarnaast is er ook een 
gebrek aan bloemen, zaden, bomen en 
struiken en dat maakt het al helemaal 
lastig om te overleven. Als je bedenkt 
dat insecten overleven dankzij bloemen, 
watertjes en planten, huismussen het 
moeten hebben van zaden en bessen, 
en gierzwaluwen en vleermuizen op hun 
beurt weer leven van insecten, merk je 
dat alles dus met elkaar samenhangt!

Door de aanwezigheid van deze soorten 
om en nabij huizen, hebben wij als 
bewoners ook minder last van vliegen 
en muggen in de zomermaanden, en 
kunnen we in onze achtertuin genieten 
van het gekwetter van vogels, het  
gezoem van bijen en het rondfladderen 
van vleermuizen in de schemering. 
Om juist deze dieren een plek te geven, 
is project Natuur in de Wijk gestart.

NESTKASTJES,  
BLOEMENZAAD  
EN PLANTEN

Natuur in de Wijk is een project 
waarmee deelnemers kosteloos 
nestkastjes, insectenhotels, wilde 
bloemen, planten en haagplantsoen 
kunnen krijgen. 

Afhankelijk van waar je woont, wat voor 
tuin je hebt en wat je graag zou willen 
ophangen, planten of zaaien, maken we 
samen een keuze. Wij zorgen ervoor dat 
je het materiaal op een centrale plek kan 
komen ophalen.

Bij het ophalen, ontvang je natuurlijk 
ook instructies voor het ophangen, 
planten en beheren van je gekregen 
spullen.

Nestkastjes, planten, 
bloemen, struiken....
Doe jij ook mee? 



www.natuurindewijk.nl   info@natuurindewijk.nl

Natuur in de Wijk is een project van Orbis & Natuurbalans-Limes Divergens BV  
in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant. 
Voor de voorwaarden en meer informatie, zie www.natuurindewijk.nl

Doe mee! 
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan Natuur in de Wijk? Wil 
je in jouw tuin en aan jouw huis een bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van de wijk voor mussen, insecten, vleermuizen 
en gierzwaluwen? Wil je meer planten en bloemen in je tuin? Ga 
dan naar www.natuurindewijk.nl.

Op de website van Natuur in de Wijk 
vind je namelijk veel informatie over de 
diersoorten waar het project om draait. 
Kom er via de handige checklist achter 
of jouw tuin of huis geschikt is voor het 
plaatsen van nestkastjes of aanplanten 
van heggen.  

Schrijf je dan ook direct in voor de 
nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van het reilen en zeilen van het project, 
en meld je natuurlijk óók aan voor 
deelname!

Wist je overigens dat 
nestkastjes extra effectief 
zijn als er méér dan een 
hangt? Stop deze brochure 
dus ook bij de buren in de bus! 


