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Op 119 plekken is  
gewerkt aan de leefomgeving  
van insecten

Op 159 plekken is gewerkt aan 
de leefomgeving van vogels 

Op 159 plekken is de  
leefomgeving van eekhoorns, 
muizen, egels en andere kleine 
zoogdieren aangepakt 

INSECTEN

ZOOGDIEREN

Er zijn 49 poelen  
schoongemaakt 

                           en op 66 plekken werd de                    
                            hei opgeschoond

Een insectenhotel is een ideale 
schuil- en nestgelegenheid voor 
veel soorten insecten. In de holle 
stengels, bamboe, hout en riet 
leggen ze hun eitjes. Het hele jaar 
door maken insecten gebruik van 
het hotel.

AMFIBIEËN  
EN REPTIELEN

VOGELS

Ook iets doen voor een groene leefomgeving?
Samen met 79.000 actieve vrijwilligers onderhouden we 114.114 ha beschermde  

natuur en landschap, dat toegankelijk is voor bezoekers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!  
Sluit je aan bij een vrijwilligersgroep bij jou in de provincie of doe mee aan een cursus. 
Kijk voor meer informatie op https://www.natuurwerkdag.nl/vrijwilligerswerk  

Het scholenprogramma is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Dinamo Fonds en de Versterking.

Er zijn 152 takkenrillen 
gemaakt

Takkenrillen zijn rijke voedsel- 
bronnen omdat er veel kleine 
insecten huizen en daarnaast een 
mooie plek om te schuilen. In de 
wintermaanden verschuilen egels 
zich tussen de takken van de 
houtwal en zoeken muizen hier 
voedsel. 

Poelen zijn een belangrijk leef- 
gebied voor kikkers, padden 
en salamanders. Ook leggen ze 
hun eitjes in de poelen. Het is 
daarom nodig om deze goed te  
onderhouden. Door overvloedige 
plantengroei, bagger en modder 
weg te halen blijven de poelen 
schoon en open en kan er 
voldoende warmte en licht in de 
poelen komen. 

Knotwilgen bieden voedsel  
aan een groot aantal insecten en 
een schuilgelegenheid aan veel 
soorten, zoals vogels, marters en 
uilen. De steenuil voelt zich erg 
thuis in de holle holtes van de 
knotwilgen. Hier vindt hij voedsel 
en een plek om te schuilen.

14.470
deelnemers

524
klussen

Er zijn op 132 locaties 
wilgen geknot 

en op 27 plekken 
fruitbomen gesnoeid

Samen voor      
       biodiversiteit

                Er zijn op 21 plekken  
                insectenhotels gebouwd 

 op 26 plekken bollen geplant 

             

en op 72 plekken  
bomen geplant 

waarvan 1777 basisschoolleerlingen uit groep 
6, 7 en 8 meededen aan het scholenprogramma

Op 141 plekken hebben  
deelnemers zich ingezet voor  
de leefomgeving van amfibieën  
en reptielen 
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