
Natuur in de stad

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

Langs het water verwijderen 
we op sommige plekken de houten 

oeverbescherming. Daar komen mooie 
rietkragen en oeverplanten voor terug. 
Watervogels, kikkers, vissen en libellen 

maken hier graag gebruik van.

Op een aantal plekken langs 
de weg maaien we 1-2 keer per jaar,

in plaats van 18 keer. Het kan hierdoor 
wat ruiger ogen. Kruiden en bloemen 

krijgen zo de kans te bloeien en 
zaad te vormen. Zo ontstaat een 
natuurvriendelijk leefgebied voor 
veel soorten planten en dieren. 

In nieuwbouw- 
projecten plaatsen we 

nestkasten voor 
huismussen, zwaluwen en 

vleermuizen. Ze vangen 
wel duizenden muggen 

en vliegen 
per dag. 

We planten 
vogelbosjes met bessen-
struiken en fruitbomen. 

Vogels zijn dol op bessen 
en vinden hier een plek om 

te nestelen.

Wij dragen bij aan een groene, gezonde 
en leefbare stad voor mens, plant en dier

Bloemenlinten 
slingeren door de wijken. 
Ze geven bijen en vlinders 

veel meer voedsel en 
schuilplekken dan een 

gemaaid gazon.

mensen die groen in hun omgeving hebben gelukkiger zijn?
kinderen vaker buiten spelen als er meer natuur in de omgeving aanwezig is?
we in ’s-Hertogenbosch een aaneengesloten netwerk van stadsnatuur maken?
we al 30 jaar een aantal plekken in de stad ecologisch beheren? (in 2018 ongeveer 470 hectare)
insecten meer dan 75% van onze groenten en fruit bestuiven? 
bijen, hommels en vlinders ervoor zorgen dat er mooie nieuwe bloemen komen?
je echt niet bang hoeft te zijn voor bijen? Ze komen namelijk niet op mensen af.
de helft van alle bijen en vlinders bedreigd is?

natuur in de stad bijdraagt aan een beter klimaat, meer wateropvang en zuivere lucht?

Wist je dat...

121.5mm

Hoe kun jij een bijdrage
leveren aan meer
natuur in de stad? 

•  Vervang de tegels in je tuin 
door planten en struiken

•  Gebruik geen giftige onkruid- 
of ongediertebestrijders

•  Hang een vogelhuisje of 
insectenhotel op
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