
De vlinders en de rupsen van de 
Koninginnenpage zijn prachtig. 
Op de Eng is het vrij gemakke-
lijk om ze op de tuin te krijgen: 
zaai Dille, Knolvenkel of Peen 
De rupsen eten zo weinig dat 

de oogst nauwelijks schade lijdt. 

Wilde bijen bestuiven 
tot 60% van het  
kleinfruit en zijn dus 
van groot belang.  
Solitaire bijen zijn 
onder andere te  
stimuleren met een 
eenvoudig bijenhotel. 
Dat is zelf te maken 
maar wordt ook te 
koop aangeboden. 

Marterachtigen als 
Hermelijn en  

Bunzing zijn nuttige  
roofdieren die  

konijnen en ratten 
eten. Met een  

takkenhoop kun je ze 
schuilgelegenheid 
bieden. Eventueel 

combineer je het met 
een kast voor egels 

en marters. 

De Ringmus komt op 
de Eng voor, maar 
heeft het moeilijk. 
Een extra nestkast 

van het type  
Koolmees kan  

uitkomst bieden. 
Hang de kast wel uit 

de zon en bij  
voorkeur nabij een 

haag. 

Zonnebloemen zijn fraai. 
Ze geven ook veel zaad 
dat geliefd is bij  
zangvogels en dieren als 
de Dwergmuis. Dat is een 
klein onschadelijk muisje 
dat een fraai nestje in 
ruigte maakt. Door  
Zonnebloemen langer te 
laten staan hebben veel 
dieren extra voedsel. 

Kaardebollen trekken 
vlinders aan. Als je de  

uitgebloeide  
bloeihoofden ook in 
de winter laat staan 

komen daar  
gegarandeerd Putters 
op af, een van onze 
fraaiste zangvogels. 
Op de Eng komen ze  
namelijk veel voor. 



Tuinieren met natuur op 
de Wageningse Eng 

- 
Tips voor het stimuleren van  
natuur op de volkstuin 

De Eng is gul, we genieten, we oogsten veel groenten. 
Op de Wageningse Eng ben je tussen landschap en  
natuur met een hoge verscheidenheid aan vlinders,  
vogels, zoogdieren en planten. 
Deze specifieke natuur  van de Eng  kan nog verder 
gestimuleerd worden door op natuurlijke wijze te  
tuinieren. Gebruik bij voorkeur natuurlijke materialen, 
en weinig of geen chemische middelen. 
In deze brochure staan tips voor meer natuur bij je 
volkstuin. Zodat je straks niet alleen volop geniet van 
je eigen producten maar ook nog een steentje bij-
draagt aan de natuur van de Eng. 

Colofon: 
Deze folder is tot stand gebracht door de De Groene Ruimte BV, in 

opdracht van Stichting de Wageningse Eng 

Akkerviooltje komt van 
nature voor op de Eng.  

Het is de voedselplant van  
de Kleine parelmoervlin-
der. Deze fraaie vlinder is 
nu nog zeldzaam, maar  
wel in opmars op de  
Veluwe. Je helpt deze  

vlinder door hier en daar 
een plantje te laten staan. 

Slakken zijn voor tuinders 
een groot probleem.  

Bestrijding met  
slakkenkorrels kan heel 

schadelijk zijn voor soorten  
als Merel, Zanglijster en 
Egels. Kies daarom voor 
een milieuvriendelijke  
bestrijding van slakken. 

Overigens:  
Egels eten ook slakken! 

Voor meer informatie: 
Stichting Wageningse Eng (www.wageningseeng.nl) 

Biologisch tuinieren (http://biologisch-tuinieren.startpagina.nl; 
 http://biologisch-tuinieren.beginthier.nl) 

Faunavoorzieningen (www.vivara.nl; www.Waveka.nl;
 www.bestuivers.nl/bijenhotels) 


