EEN TUIN VOL VOGELS,
BIJEN EN VLINDERS
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Met een vogelhuisje, insectenhotel en de juiste bloemen en
planten wordt jouw tuin een
levende tuin!
Hoe watervriendelijk is jouw tuin?
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Kijk voor inspiratie op: Kijk
www.huisjeboompjebeter.nl
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Kijk voor inspiratie op: www.huisjeboompjebeter.nl
www.riool.info
www.delevendetuin.nl

