dieren i n de (gro t e r e ) t u in

Hofstra’s hof
Corona of niet: de lente gaat gewoon door. Voor menigeen een mooi moment
om wat meer leven in de tuin te brengen. En dat doe je nu eenmaal niet met
alleen gewassen grindtegels of betonnen bloembakken. Maar hoe dan wel? Het
antwoord krijg je van Dibevo’s Gerrit Hofstra die een tuin heeft waar heel veel
dieren hebben geleefd en nog steeds leven. Welkom in de hof van Hofstra.
Tekst: Gerrit Hofstra | foto’s: Gerrit Hofstra, Koen Michiels, shutterstock
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k ben opgegroeid in een erg grote, tamelijk romme-

plezier in had om als er fietsers langskwamen allerlei rare

lige tuin, met ouders die wat dieren betreft eigenlijk

geluiden te maken waarop ze in de heg reden en Lorre weer

alles wel oké vonden, zolang we de verzorging maar
zelf deden. Een lijst met de dieren die wij daarin
allemaal gehouden hebben en die er zich vanuit de

maar als aanlopers, die dan weer vertrokken voor als iemand

natuur vestigden, zou wat lang worden, maar ik geef

een katje zocht.

toch een paar voorbeelden.

Een ver
harde tuin
met wat
bloembak
ken kan
er keurig
uitzien
en perfect
passen bij
de inrich
ting, maar
te ontdek
ken valt er
erg weinig.

een goede dag had.

• Honden en incidenteel ook katten, die laatste eigenlijk alleen

• Redelijk veel vogels, vooral kromsnavels (grote parkieten en
agaporniden). Mijn vader had 24 volières en daarnaast nog
zo’n 100 broedkooien op de zolder.

• Pony’s. Mijn oudste zus reed paard dus we hadden twee
pony’s; een shetlander en een rijpony waar ze paardrijles op

• Kippen, zowel legkippen (we kregen uitgelegde kippen uit een
legbatterij die na de rui gewoon weer doorgingen met leggen
als dank voor een prettige oude dag) als vrij rondlopende
krielkippen. Vooral bij de laatste was het telkens weer een
sport om de eieren te vinden, wat zeker niet altijd lukte en
dan liep er weer een kloek met een toom kuikens door de

gaf voor de kinderen uit de buurt om zo hooi en biks te kun-

tuin, ook leuk. Overigens is in die tijd wel het gevoel gegroeid

nen kopen.

dat een legbatterij niet optimaal is voor kippen. Als we die-

• Schapen op het weiland achter het huis.

• Wallaby’s. Daar kwam mijn vader op een gegeven moment
mee aan. Leek hem wel een leuk idee in plaats van de
schapen.

• Konijnen, waaronder de Franse hangoor Karel die los rondliep, tot-ie te veel schade veroorzaakte bij de boomkwekerij
van de buren.

• Cavia’s, met het binnenhok onder de werkbank in de schuur
en het buitenhok een stuk verder, zodat ze elke ochtend in
een lange rij over het smalle pad naar hun buitenverblijf liepen en ’s avonds natuurlijk weer terug.

• Hangbuikzwijntjes, met het binnenhok weer in de schuur en
het buitenhok direct achter het huis.

• Dwerggeitjes, heel leuk, maar het waren meesterontsnappers.
Als je planten in de tuin hebt waarop je gesteld bent, wees
dan zeker dat dat het eerste is dat ze met wortel en tak zullen vernietigen.

• Papegaaien, waaronder Lorre die in de zomer overdag in de
kersenboom naast het huis woonde en er schijnbaar veel
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ren kregen, konden ze vaak nauwelijks lopen.

• Eenden. Mijn vader fokte ook met carolina- en mandarijneendjes.

• Vijvers met waterschildpadden en salamanders (niet
dezelfde vijver) en soms ook goudvissen.

• Grondeekhoorntjes in een van de volières en in de zomer
mijn groene leguanen in een andere volière. Daarnaast

Gehouden dieren
Konijnen

Het leukst is natuurlijk een konijnenheuvel waarin de konij-

nen zelf holen kunnen graven. Ook als je niet wilt dat de
konijnen zelf holen graven (en toegegeven het maakt con-

redelijke hoeveelheden wilde vogels: merels, lijsters,

trole wel erg moeilijk), kun je ze prima houden op grof gaas

boerenzwaluwen in de schuren en erg veel mussen. Veel

dat op de grond ligt of een stukje is ingegraven. Dat gaas is

insecten, waaronder veel vlinders, kikkers, padden, enz.

meestal wel een goed idee, want konijnen graven holen met

Een tuin met natuur

Toen mijn moeder wat kleiner ging wonen, heb ik de boer-

meerdere uitgangen en hebben dus de neiging te ontsnappen, als ze daar de mogelijkheid toe hebben. Konijnen los in
de tuin, is ook erg leuk, maar ze hebben vaak toch andere

derij overgenomen. Dus dit is nu mijn tuin: groot en redelijk

ideeën over tuinieren en tuininrichting dan jij, dus daar

wild met veel natuur. Ik besef dat veel van de bovenbe-

moet je wel tegen kunnen.

schreven soorten in een normale tuin niet echt praktisch
of diervriendelijk gehouden kunnen worden, maar bij een
aantal soorten kan dat zeker wel. Een tuin met veel natuur
blijft altijd een plaats waar je veel kunt ontdekken. En laten

Cavia’s

Cavia’s hebben als groot voordeel dat ze niet graven, niet
klimmen en ook al nauwelijks kunnen springen. Dat maakt

we eerlijk zijn: een verharde tuin met wat bloembakken kan

het afzetten van een buitenverblijf een makkie. Zeker als je

er keurig uitzien en perfect passen bij de inrichting, maar

ze regelmatig iets lekkers geeft, zullen ze als ze je zien of

te ontdekken valt er erg weinig. Ik vind dat vooral voor

horen, enthousiast gaan fluiten. Als je mannetjes en vrouw-

kinderen heel jammer, omdat ik echt geloof dat opgroeien

tjes bij elkaar houdt, kun je je verbazen over hoe dik zo’n

met dieren en op ontdekking kunnen gaan in de tuin tot

vrouwtje net voor de geboorte van de jongen kan worden.

prettiger mensen leidt dan opgroeien met avatars in een vir-

Hoe compleet de jongen ook ter wereld komen: cavia’s

tuele wereld, omdat alles wat je daar ontdekt door iemand

worden geboren als keurige en complete mini-cavia’s

bedacht is. Van natuur houden is iets wat je leert en eerlijk

die ook al heel snel meenibbelen aan het vaste

gezegd heb ik medelijden met iedereen die niet kan genie-

voedsel. Geweldige diertjes en bovendien een

ten van kleine en grote dingen in de natuur.

stuk makkelijker te houden dan konijnen.

Maar goed, nu iedereen voldoende jaloers is: wat kun je leuk

Kippen

en goed houden in een normale tuin? Hobbydieren zoals
(dwerg)schapen, geiten of varkentjes zijn zeker leuk, maar

Kippen zijn
ideale die
ren om de
kringloopge
dachte thuis
in praktijk te
brengen.

Kippen zijn ideale dieren om de kringloopge-

dachte thuis in praktijk te brengen. Ze eten

die hebben toch wat meer ruimte nodig dan de 50 tot 100

veel voedselresten. Oud brood is perfect,

vierkante meter die tegenwoordig bij een huis met tuin is

maar ook groenten en aardappels. Alles

inbegrepen. Wat dan wel? Het is hier nu niet mijn bedoeling

wordt gegeten en in ruil produceren ze lek-

om uitgebreid te beschrijven hoe elk dier gehouden moet

kere eitjes. Natuurlijk is een goed kippenvoer

worden. Ik geef gewoon een aantal leuke voorbeelden om

als basis onmisbaar. Een twijfelpunt is de haan.

jouw klanten inspiratie te geven.

Niets zo leuk als een haan met een toompje kipjes
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Kromsnavels, vooral de grotere soorten, kunnen nogal veel

Vooral
grotere
kromsna
vels kun
nen nogal
veel lawaai
maken en
zijn dus
wellicht
een minder
goed idee
als je vrien
den wilt
blijven met
de buren.

lawaai maken en zijn dus wellicht een minder goed idee als
je vrienden wilt blijven met de buren. Maar niemand kan toch
bezwaar hebben tegen een leuk beplante volière met bijvoorbeeld kanaries en prachtvinken. Let op met loslopende katten.
Dubbel gaas met een tussenafstand van vijf centimeter en een
kleine maaswijdte (bijvoorbeeld dubbeltjesgaas) is meestal wel
voldoende om een directe aanval te voorkomen. Goede schuil
mogelijkheden in de volière verminderen de stress van de
vogels. Schrikdraad werkt ook, maar zorg dan voor een goede
aarding van het materiaal waar de kat op staat. Katten hebben
een prima elektrische isolatie.

Landschildpadden

In dit artikel mag natuurlijk mijn buitenverblijf voor landschild-

padden niet ontbreken. Voor een beschrijving verwijs ik graag
naar het volgende nummer van het Dibevo-Vakblad waarin een
wat uitgebreidere beschrijving van het terrarium staat. Over
en de interactie tussen de haan en zijn kippen. Helaas is er

het algemeen is het heel goed voor reptielen om ze ’s zomers,

ook een nadeel: hanen hebben de gewoonte om als het licht

al dan niet tijdelijk, buiten te houden. De hoeveelheid licht

wordt even duidelijk te laten horen dat ze er nog zijn en dat

en uv die ze buiten kunnen krijgen, is binnen nauwelijks te

wordt in de buurt niet altijd gewaardeerd. Ook fokken met kip-

realiseren. Vooral subtropische soorten of tropische soor-

pen kent zo zijn dilemma’s. Ongeveer de helft van de kuikens

ten die wat hoger in de bergen leven, zijn zeker in de zomer

zijn haantjes en hoewel je die theoretisch prima kunt slachten

uitstekend buiten te houden. Let hierbij wel op ontsnappen.

en opeten, werkt dat in ieder geval voor kinderen toch anders.

Landschildpadden zijn niet echt meesters in ontsnappen, maar

Dan wil je ‘Flappie’-situaties vermijden. Vroeger werden bij ons

waterschildpadden al veel meer. Voor een waterschildpad is

de kippen inderdaad gewoon opgegeten en lag de grens bij

een omheining van gaas vaak geen probleem. Hagedissen en

konijnen en schapen. Mijn zusjes waren daar wat moeilijker in

zeker slangen zijn echte ontsnappingskunstenaars die door de

dan ik.

Een volière met vogeltjes

kleinste gaatjes en spleetjes kunnen verdwijnen.
Naar mijn ervaring graven Griekse landschildpadden holen met
maar één uitgang en ze zullen niet vlug onder een omheining

Ik ben opgegroeid in Brabant en in mijn jeugd had de Neder-

door graven. Hagedissen doen dat echter zeker wel.

landse Bond voor Vogelliefhebbers ongeveer net zoveel leden

Heel belangrijk bij alle gehouden dieren is dat ze zelf keuzes

in Brabant als in de rest van Nederland, dus een volière in

kunnen maken over waar ze willen zitten; zorg dus voor wat

de tuin was in mijn omgeving meer standaard dan bijzonder.

zon, maar zeker ook voor schuilmogelijkheden tegen zon en
regen. Zelfs zonnekinderen als landschildpadden zullen een
groot deel van de dag in de schaduw zitten. Als je ze die mogelijkheid niet geeft, is dat gewoon slecht voor de dieren.

Dwerggeitjes

Op verzoek van onze voorzitter (volgens mij vindt hij ze

gewoon erg leuk) toch ook even aandacht voor de dwerggeit.
Voor twee dwergeitjes zou ik minimaal 125 vierkante meter
adviseren zodat ze net buiten de stadstuin zullen vallen. Ook
hier geldt: investeer in een goede ontsnappingsvrije omheining.
Dat is niet voor 100 procent afdoende, maar het zal het aantal
ontsnappingen beslist verminderen. Een binnenhok is zeker
nodig, of ten minste een schuilplek tegen regen. Geiten zijn
geweldige klimmers, dus een heel leuke oplossing is het om
het binnenhok beklimbaar te maken. Dat kan makkelijk door er
wat kratten, pallets of houtblokken tegenaan te zetten. Niets
zo leuk als een paar geiten die rustig rondlopen op de nok
van hun verblijf. Zolang je geen fainting goats (flauwvallende
geiten) hebt, hoef je niet bang te zijn dat ze eraf vallen. Kijk
maar eens op YouTube of zoek afbeeldingen op internet van de
klimcapaciteiten van geiten. Het is wel verstandig om de klimmaterialen stevig te bevestigen.
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Niet gehouden dieren

rups. Ik zal zeker niet zeggen dat je nu meteen de hele tuin

De tuinvijver

kijk eens met andere ogen naar wilde planten en beschouw

vol moet zetten met brandnetels en jakobskruiskruid, maar

Voor mij een absolute must. Met een beetje weer kan ik mak-

het niet meteen als onkruid. Per slot van rekening kunnen

kelijk een uur bij de vijver zitten zonder mij een moment te

zonder brandnetels ook geen atalanta, dagpauwoog, gehak-

vervelen. Met pronkende kleine watersalamanders, kokerjuf-

kelde aurelia of kleine vos bestaan.

fers, allerlei soorten waterinsecten en geleedpotigen, diverse

Pyjamawantsen (Graphosoma italicum) zijn ook erg leuk, wel-

soorten wormen, enzovoort. Voor een beetje onderzoekende

licht vooral omdat je ze niet zo heel vaak ziet, al lijken het er

geest met een grote interesse in dieren en diertjes verveelt

met de klimaatverandering meer te worden. In mijn tuin zie

dat werkelijk nooit.

Insecten

Insecten zijn meer dan alleen vlinders. Ook allerlei soorten
kevers en pissebedden, spinnen, duizendpoten en miljoen-

poten (ja, ik weet dat dat geen insecten zijn, maar ik neem ze
nu wel even mee) zijn mooi en interessant om te bekijken.
Als kind had ik in mijn slaapkamer jarenlang een
grote huisspin die zijn slaapweb gemaakt
had in een liggend jampotje en waar ik
regelmatig vliegen voor ving. Met de
boer met varkens en koeien tegenover ons was er bepaald geen

ik ze vooral op het fluitenkruid, maar ze zitten ook op andere
schermbloemigen.

Wilde vogels

Vogels zoeken vooral veiligheid, voedsel en voortplanting;

dus nestgelegenheid, en dat zijn dus ook de dingen die je
in je tuin kunt regelen. Een voerplaats en nestkastjes
zijn een prima begin, maar vergeet vooral
niet wat mooie dichte struiken en het
eerder genoemde rommelige hoekje
in de tuin. Vooral kleine insecten
eters zullen minder van hun
gading kunnen vinden op de

tekort aan vliegen.

voertafel en heel veel in zo’n

Hoe maak je je tuin prettig voor

rommelhoekje. Een bijkomend

insecten? Natuurlijk heb je vlin-

voordeel van veel vogels en

derstruiken en insectenhotels,

veel afwisseling in de tuin is

die je zeker zou moeten plaatsen,

dat plagen minder kans krij-

maar er is meer. Een rommelhoekje met wat dode takken en
ander plantmateriaal is perfect
voor pissebedden, duizendpoten en
dergelijk gespuis. Voor vlinders moet je

gen. Zeker als je ook buxus in
de tuin hebt, is er een risico op
buxusmot, maar met voldoende
insecteneters zal de schade han-

Op de een
of ander
manier wil
iedereen
wel vlinders
in de tuin,
maar wor
den de rup
sen direct
of indirect
bestreden.
Dat gaat
natuurlijk
niet goed.

teerbaar blijven.

natuurlijk ook denken aan de waardplanten;
dat zijn de planten waar de rupsen op leven. Op
de een of andere manier wil iedereen wel vlinders in de

Voor een leuke, natuurlijke tuin zijn de kernwoorden: afwisseling, niet te strak of te georganiseerd

tuin, maar worden de rupsen direct of indirect bestreden. Dat

en vooral ook een vijver(tje). En verder: Is er een beter

gaat natuurlijk niet goed. Daarnaast is een aantal rupsen toch

moment om bezig te zijn in de tuin dan in de lente, met een

minimaal net zo indrukwekkend als de vlinder. Denk aan pijlstaartrupsen of de rups van de sint-jakobsvlinder, de zebra

thuisblijfverplichting? Zo kun je toch nog iets moois maken

van een vervelende situatie. ←
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