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Het boekje Tuinieren voor (wilde) dieren vertelt hoe je je tuin
met eenvoudige ingrepen geschikt kunt maken voor allerlei
dieren. Het is een vriendelijk, laagdrempelig boekje voorzien
van talrijke foto’s en illustraties. Het boekje heeft flappen aan
de voor- en achterzijde van de kaft. De flap aan de voorzijde
biedt een handleiding door het boekje heen, terwijl de flap aan
de achterzijde voor waarnemingen in de tuin is bestemd.
Het boek geeft per seizoen aan welke actie een natuurtuin vereist:
zorg voor voedsel in de herfst, slaapplekken in de winter en
nestgelegenheid in het voorjaar. Elke maand bevat twee doehet-zelfprojecten en praktische tips om elke tuin of balkon in
een beestenboel te veranderen. Het ene project is wat breder
toe te passen dan het andere. De vlinderkroeg en het insectenhotel zijn geschikt voor iedere tuin en balkon, maar voor een
vijver heeft een tuin natuurlijk wel een bepaalde afmeting
nodig. Laagdrempelige tips maken het boekje echter ook voor
kleiner-betuinden interessant: leg takken en boomschors neer
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als schuilplaats voor kevers en padden; hang een nestkastje op
voor vogels of vleermuizen; en zaai bloemen waar vlinders en
bijen van houden.
Per maand is er een To do-lijstje van praktische zaken die aangepakt kunnen worden. Voor januari wordt bijvoorbeeld aangeraden om de vijver vorstvrij te houden en zaden op voederplank
aan te vullen met appel en ander fruit. Ook wordt voor januari
geattendeerd op de Nationale Tuinvogeltelling.
Het boekje is niet helemaal logisch opgebouwd in de zin
dat niet alle onderwerpen die per jaargetijde of per maand
besproken worden aan die bepaalde periode verbonden zijn
maar het hele jaar door van toepassing zijn. Desondanks biedt
het boekje vele ideeën om tuinen en balkons diervriendelijker
te maken. Het geeft daarbij vlot geschreven informatie over
dieren en planten die in tuinen kunnen voorkomen.

