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Wij zijn natuurlijk ook erg benieuwd 

naar je mini-natuur. Zet ‘m op Instagram:

 #bloemenbrigade

Zet ‘m op Instagram

OERRR Mini-Natuur Kalender

Maak een
mini-natuur
dagboekje

Red de wilde bloemen: maak je eigen 
mini-natuur! Zaai wilde bloemen in een pot
op je balkon of in een hoekje van de tuin. 
Bloemen blij, insecten blij, vogels blij :)

Maak snel een 
oorwormenhotel

Pluk een 
moederdagboeket

Wat gebeurt er allemaal in je 
mini-natuur? Houd het bij in
een dagboekje. Schrijf elke week
– of elke maand – op wat je ziet. 
Zijn je wilde bloemen al aan het 
ontkiemen? Hoeveel groeien ze 
per maand? Zie je bodemdiertjes? 
Maak ook elke maand een foto!

Maak een compostbak
Als groente-, fruit- of tuinafval (GFT) gaat rotten, wordt het 
vruchtbare compost. Met je eigen compostbak maak je zelf 
plantenvoeding. Gebruik een emmer met deksel. 
Maak in de zijkant van de emmer kleine gaatjes zodat er 
genoeg lucht bij je compost komt. Zet je compostbak 
als het kan op een 
zonnige plek. 
Rotten maar!

Plant een
herfstvrucht

In de herfst verliezen bomen hun zaden. 

Als je die plant, groeit er misschien weer 

een nieuwe boom bij je mini-natuur. 

Zoek een kastanje, eikel, dennenappel of 

    andere herfstvrucht en stop die zo’n

        10 centimeter onder de grond.

Verras je moeder op 12 mei met
een zelfgeplukt boeket. Gebruik
grassen, fluitekruid (dat groeit overal),
gele boterbloemen en kies een mooie 
bloem uit je mini-natuur. De rest laat je 
natuurlijk staan voor de insecten. Je kunt 
ook het ontbijt versieren met madeliefjes en 
paardenbloemen.

Maak een egelhuisjeEgels kunnen wel een overwinterplek gebruiken. Gooi wat oud hout, bladeren en takken neer. Gebruik een oude kist met een gat in de zijkant als egelhuisje. Maak de bovenkant waterdicht met planken of een dikke laag bladeren.

Geef een winterfeestje
Tijd voor een feestje, voor 
iedereen die je geholpen 
heeft bij je mini-natuur. 
Daar hoort natuurlijk een 
kampvuurtje bij. Daar kun 
je dan meteen broodjes 
boven bakken!

Zet je eigen thee of 
maak een geurzakje
Heb je kamille in je mini-natuur? Dan kun je daar 
heerlijke thee van maken. Pluk de bloemen en laat 
ze goed drogen. Stop ze in een thee-ei en maak je 
eigen kamillethee. Van geurige bloemen maak je 
een geurzakje, dat je ophangt in je kamer voor 
heerlijke bloemengeur.

Tijd voor een
waterbadje
en een
bijenzandbak

Ook vogels kunnen het heel warm hebben in de 
zomer. Maak een vogelbadje! 
Dat kan gewoon een 
bakje zijn. Bijen nestelen 
vaak in de grond. Je helpt 
ze door zand neer te 
strooien met wat keien 
er omheen.

Stenen en stukjes schors in je 
mini-natuur zijn fijne plekken 
voor kleine kriebeldiertjes. 
Maar je kunt ook een oor-
wormenhotel maken. Bundel 
een bosje stro samen met een 
stuk touw. Vouw het stro dubbel 
en haal het touw door het gat 
van een kleine aardewerken pot. 
Ophangen en klaar is kees! 
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