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Hof Ter Weijden; 
Verhogen van de biodiversiteit 

 
 
Om de eigenheid van de landschapstuin te behouden, is het wenselijk de brede borders en de 
aanwezige typische planten te behouden. Sommige plekken in de tuin lenen zich uitstekend om de 
biodiversiteit te verhogen en het geheel te voorzien van bepaalde autochtone beplanting, typisch voor 
onze streek. We zullen ons dan ook concentreren op deze plekken … 
 

1) Vijver: 
 
De vijver werd gekuist en voorzien van grof (of gedoornd) hoornblad en glanzend fonteinkruid. Het 
watervorkje drijft op het water. Na een periode van stabilisatie (evenwicht in het water) zal het water in 
de lente verhelderen en kunnen ook waterviolier (prachtig bloeiende zuurstofplant) en klein 
blaasjeskruid (vleesetend plantje-rode lijstsoort) uitgezet worden. 
 

 Eén graskarper kan zorgen voor het openhouden van de vijver. 

 Wilde winde, riet- en blankvoorn kunnen uitgezet worden en de laatste 2 soorten kweken zeer 
goed.  

 Enkele jonge snoeken en rivierbaarzen houden de populatie niet te groot. 

 Enkele inheemse zeelten zorgen voor de nodige verzorging, gekwetste vissen zwemmen 
tegen de helende schubben van deze vissen. De vis zou geneeskrachtige stoffen afscheiden 
die wondjes en zweren bij andere vissen in de vijver helpen genezen. In vijvers houdt men 
meestal niet de inheemse groene zeelten, maar wel de oranjekleurige goudzeelten. Voorkeur 
moet gegeven worden aan de groene inheemse soort!! 

 
Te vermijden zijn bodemwoelende soorten zoals brasem, karper, goudvis, koi, … 
Zeker geen zonnebaars uitzetten, al is hij zeer mooi! Hij kweekt zeer sterk en is nefast voor de lokale 
amfibieën. Groene kikker zal zich voortplanten in de bescherming van de vele zuurstofplanten. 
   

2) Draszone aan weiland. 
 
De draszone bestaat uit een rechte oever en een andere traag oplopende oever met mooie 
vochtgradiënt. Omdat amfibieën veelal paaiplaatsen met teveel vis vermijden, zoeken ze ondiep water 
op dat bovendien zeer sterk opwarmt in de lentezon. 
 
Deze draszone is dan ook uitstekend geschikt voor de amfibieën (bruine kikker, gewone pad, 
alpenwatersalamander en kleine watersalamander). 
 
De draszone kan aangeplant worden met een massa dotterbloem, grote waterweegbree, pijlkruid, 
zwanenbloem, wateraardbei (rode lijst-soort) en sterrekroos. Alle soorten kunnen permanent een 20-
tal centimeter water verdragen en zijn ook bestand tegen periodes van droogvallen. 
 
De draszone wordt afgesloten van begrazing door de paarden. 
Bovenop de rechte oever kan zoals dit jaar een bloemenmengsel zorgen voor nectarplanten, die vele 
insecten lokken. 
 

3) Overloop van de vijver: binnenmoeras. 
 

Het binnenmoeras bestaat uit een schaduwrijke voedselrijke moeraszone, gelegen vlak achter de 
vijver. Hij overstroomt enkele malen per jaar en blijft heel het jaar vochtig. 
 
De gele lis kan verwijderd worden om plaats te maken voor betere soorten. 
 



In het bosgedeelte wordt look zonder look en judaspenning aangeplant als waardplant voor het 
oranjetipje, een vlindersoort die hier zou kunnen voorkomen. 
 
De eerste zone vanuit het bos naar de oevers kan volledig beplant worden met adderwortel zodat het 
natte gedeelte volledig omzoomd wordt. Slanke sleutelbloem en bosanemoon groeien op de oevers 
van de zone. De bodem van de zone wordt volledig beheersd door dotterbloemen en speenkruid, die 
de zone in het voorjaar volledig geel toveren. 

    
 

4) Sloten aan de perceelsgrens 
 
De sloten aan de perceelgrenzen worden gekenmerkt door een voedselrijke vegetatie, waarbij op 
sommige plaatsen gewone wederik overheerst. 
Om de hogere grassen en kruidenlaag de baas te kunnen, zullen op bepaalde plaatsen enkele 
ruigtekruiden van 1 soort vlak bij elkaar geplant moeten worden in een van gras ontdane grond 
(telkens vb. 1m²). 
 
Soorten zijn: 

  Heelblaadjes (vlinders en zweefvliegen) 
  Koninginnekruid (vlinders) 
  Kattestaart (zweefvliegen) 
 

Vooral Kattestaart en Heelblaadjes zullen zich dan verspreiden doorheen de sloot. 
 

     
  
 
 
Specifieke soorten: 
 

 Steenuil: 
 
De steenuil is onze kleinste uilensoort en heeft zijn broedplaats liefst op een goed zichtbare 
plaats, op plaatsen waar ook vee graast. In te lang gras heeft dit uiltje minder kans op een 
prooi. De nestkast kan geplaatst worden in een hoogstam-fruitboom, tegen een schuilhok van 
de paarden, … 
 
Een nestkast kan aangeschaft worden via Vogelbescherming Vlaanderen of Vivara. 
http://winkel.vogelbescherming.be/catalog/nestkasten-0 
http://nl.vivara.be/ctrl/node:221;page:18;/speciale_nestkasten 

http://winkel.vogelbescherming.be/catalog/nestkasten-0
http://nl.vivara.be/ctrl/node:221;page:18;/speciale_nestkasten


 Torenvalk 
 
De torenvalk voedt zich voornamelijk met muizen die hij al biddend of vanop een 
observatiepost verschalkt. Hij houdt van de open ruimte en de nestkast zal dan ook  met de 
opening gericht naar het oosten tegen de perceelsgrenzen moeten hangen. 
 
Een nestkast kan aangeschaft worden via Vogelbescherming Vlaanderen of Vivara.  
http://winkel.vogelbescherming.be/catalog/nestkasten-0 
http://nl.vivara.be/ctrl/node:221;page:18;/speciale_nestkasten 
 
 

 Vleermuizen: 
 

Hang de kast op aan een stevige boom op minimaal 3 meter, het liefst op een plaats waar 

meerdere bomen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld aan de vijver. De voorzijde van de kast 

moet gericht zijn naar het zonlicht, zuid of zuidwest. Vleermuizen zijn echte 

warmteliefhebbers. De aanvliegroute moet vrij zijn, dus geen takken of bladeren voor de 

invliegopening of direct onder de kast. 

Hang liefst meerdere kasten in de tuin. Het vergroot het aanbod aan zomerverblijfplaatsen. 

Een nestkast kan aangeschaft worden via Vogelbescherming Vlaanderen of Vivara. 
http://winkel.vogelbescherming.be/catalog/nestkasten/zoogdieren 
 

 Solitaire bijen 
 
Een bijenhotel voor solitaire bijen wordt op een zonnige plaats geplaatst. De bijen leggen hun 
eitjes in een smal gangetje (riet of bamboekern, gaatjes in hout, …). 
 
 

 Allerlei: 
 

-Aanplant van sporkehout als waardplant voor de citroenvlinder. 
-Aanplant van zwarte els als wintervoedsel voor sijzen. 
-Bij snoeiwerken worden alle takken op een houtril in de tuin bewaard tvv egel, overwintering 
amfibieën, bunzing, … 
-Nestkasten in de tuin voor boomkruiper, gekraagde roodstaart, spreeuw, … 
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