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Tekst: Machteld Klees

Met deze slagzin is het streven van de tuin-
reservaten meteen duidelijk: ingaan tegen de 
tendens van versteende tuinen maar meer,  
natuurrijk, groen in de woonomgeving. Maar 
wat is een tuinreservaat eigenlijk?

Gesteund door Vara’s Vroege Vogels 

zijn tuinreservaten aan een opmars 

bezig. Het principe is eenvoudig: 

iedereen die aan zeven van de tien 

criteria (zie kader) voldoet kan zich 

aanmelden. Desgewenst kan er een 

houten bordje aangeschaft worden 

met het logo, een gestileerd win-

terkoninkje, en de naam tuinreser-

vaat. De bedoeling is dat het bordje 

goed zichtbaar komt te hangen en 

dat men zo een ‘statement’ maakt. 

Met succes, inmiddels gaat het 

aantal aangemelde tuinreservaten 

al richting 5000. Hoewel lang niet 

iedereen over een fl inke lap grond 

beschikt vormen de in Nederland 

aanwezige 5 miljoen tuinen bij el-

kaar toch een enorm oppervlak. Al 

die tuinen bij elkaar kunnen een 

uitstekende biotoop voor uiteenlo-

pende dieren vormen, broodnodig 

in de steeds meer verstedelijkende 

omgeving. Voorwaarde hiervoor 

is natuurlijk dat de tuinen ‘groen’ 

ingericht zijn. In plaats van het na-

tuursteen te poetsen kunnen dan 

steeds meer mensen genieten van 

natuur in de tuin. Dat groen goede 

invloed heeft op het welbevinden 

van mensen is allang gebleken.

Geschiedenis
De opzet achter de tuinreservaten 

en de bordjes is niet nieuw. Juist in 

het niet altijd natuurvriendelijke 

Frankrijk bleek de Franse Ligue 

pour la Protection des Oiseaux al 

heel lang ‘Refuges’ (toevluchtsoor-

den) te hebben. Dit zijn particuliere 

tuinen die als vogelreservaat inge-

richt worden. Deelnemers kunnen 

een bordje ophangen waardoor de 

Refuges zichtbaar worden. Toen 

oud-radiomaker van Vroege Vogels, 

Carla van Lingen, zo’n bordje tegen-

kwam en van de achtergrond hoor-

de, was ze meteen verkocht. Zoiets 

moest in Nederland toch ook kun-

nen. Zo ontstonden de eerste plan-

nen voor een dergelijk project in 

Nederland, alweer zo’n 6 jaar terug.

De eerste experimenten werden 

door Erik van Ommen in 2010 uit-

gevoerd onder de naam tuinpara-
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dijs. Toen het project verder ging is 

gekozen voor de naam tuinreser-

vaat. Hoewel de naam paradijs asso-

cieert met genieten past het gevoel 

van veiligstellen beter bij reservaat. 

Daarnaast was er ook een prakti-

sche reden: de naam tuinreservaat 

was nog niet in gebruik op internet. 

Op 6 maart 2011 ging het project 

van start. In een half jaar tijd waren 

er al 4000 aangemelde tuinen.

Wat voor tuinen doen er mee?
Desgevraagd vertelt Carla van Lin-

gen dat de deelnemers en hun tui-

nen heel divers zijn. Van een piep-

klein stadstuintje tot grote, zeer 

natuurrijke tuinen en alles er tus-

senin. Zo doen ook educatieve tui-

nen en een volkstuin mee. Sommige 

deelnemers hebben zich bekend 

gemaakt, omdat ze het idee graag 

verder uitdragen en hun tuin open 

willen stellen, anderen niet. Uit pri-

vacyoverweging zijn maar weinig 

gegevens geregistreerd. Een precies 

antwoord op de vraag wie en waar 

is er dan ook niet. Op internet staat 

wel een kaart met deelnemende tui-

nen. Daarop is mooi de verspreiding 

over heel Nederland te zien.

Ecologische stadsstructuur
Heel bewust is er gekozen voor 

laagdrempeligheid. Ook met een 

klein tuintje kun je meedoen. Bo-

vendien, aaneengesloten kleine 

tuintjes in een straat vormen samen 

weer een groot oppervlak, sterker 

nog, ze kunnen deel uitmaken van 

een ‘ecologische stadsstructuur’. 

De gedachte erachter is dat je beter 

met veel deelnemers een kleine stap 

kunt zetten, dan met een paar een 

grote. Bovendien, met veel deel-

nemers geef je een signaal af: stop 

het stenen tijdperk maar maak plek 

voor natuur daar waar je er bij uit-

stek zelf invloed op hebt: je eigen 

tuin. Een belangrijke factor van het 

succes is het programma Vroege 

Vogels. De, vele onderwerpen, de 

informatie die allerlei gasten in-

brengen en de herhaalde aandacht 

voor tuinreservaten maakt het voor 

veel luisteraars interessant. Soms is 

de informatie heel basaal, op andere 

momenten diepgaander. Zo vindt 

iedereen wel wat van z’n gading.

Zeer diverse partners
Vroege Vogels draagt de tuinreser-

vaten niet alleen. Er omheen staan 

de partners, deelnemende vereni-

gingen, stichtingen met ieder op z’n 

gebied deskundigheid. Het is een 

bont gezelschap met als gezamen-

lijke noemer dat zij kennis bezitten 

op het gebied van natuur en tuinie-

ren. Vogelbescherming, IVN, Na-

tuurkalender, Bijenstichting, Ravon, 

EIS, Vlinderstichting, Zoogdierver-

eniging, Groei en Bloei enzovoorts. 

Deze partners brengen informatie 

en deskundigen uit hun netwerk in, 

adviseren en zorgen natuurlijk ook 

voor een breed draagvlak.

Zo bespreekt ‘Groei en Bloei’ tel-

kens enkele vaste planten van een 

lijst van 26, die betrekkelijk moeite-

loos groeien maar ook meerwaarde 

voor vogels of insecten hebben. Juist 

voor deelnemers die zojuist hun 

eerste schreden op het pad van na-

tuurrijk tuinieren hebben gezet zijn 

zulke tips heel waardevol.  Deelne-

mers op hun beurt kunnen in de 

toekomst steeds meer waarnemin-

gen doorgeven, experimenteren en 

ervaringen uitwisselen. Op de web-

site staat een groot aantal tips. Ook 

zijn er plannen om komend jaar re-

gelmatig ‘Open Tuinen’ te houden. 

Kortom, er is een beweging op gang 

gekomen die volop mogelijkheden 

biedt om natuurrijk tuinieren te 

verankeren in tuinen en hoofden!

Op de komende pagina s̓ vertellen diverse 
deelnemers over hun tuin en hun motieven 
om mee te doen.
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Meedoen?
Wie mee wil doen kiest minimaal 7 ele-
menten uit onderstaand rijtje waaraan de 
tuin voldoet.
•  Een natuurlijke vijver met een geleide-

lijke oever.
•  Struiken en bomen met vruchten, bes-

sen en noten.
•  Zo min mogelijk bestrating (streven 

naar niet meer dan 1/3 deel).
• Klimplanten en struiken met doornen 

naast of tegen een gevel.

• Natuurlijke beschutting waar egels onder-
door kunnen.

• Een soortenrijke beplanting met structuur.
•  Inheemse planten voor rupsen, vlinders 

en bijen.
•  Composthoop.
• Rommelhoekjes en takkenhopen.
•  Nestkastjes voor vogels, zoogdieren en 

insecten.
Voor meer informatie en aanmelding: 
www.tuinreservaten.nl
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“In deze wijk van Hilversum, ge-

liefd om z’n groen, zagen we steeds 

vaker nieuwe bewoners komen die 

als eerste de tuin leeghaalden en 

vervingen door ‘onderhoudsarme’ 

bestrating. Een bezopen ontwikke-

ling. Met een tuinreservaat geef je 

vooral een statement af: tegen grijs 

en zuinig op je eigen groen. Ook 

onze buren links en rechts doen 

mee, drie tuinreservaten op een rij. 

Dat is een goede ontwikkeling, als 

tuinreservaten steeds meer een aan-

eengesloten geheel vormen.”

“Onze eigen tuin is groen en diep, 

met een grote vijver waar we heel 

blij mee zijn, en verschillende zit-

hoekjes. Toen we hier kwamen 

wonen waren we nog lang niet zo 

intensief met natuurrijk tuinie-

ren bezig als nu. Bovendien ben ik 

slecht in het wegdoen van planten. 

Vandaar dat er hier en daar nog 

buitenbeentjes staan.”

“Mijn favoriete plek verschilt van 

seizoen tot seizoen. In voor- en na-

jaar de zonnige plekjes. In het voor-

jaar, met volop bloeiende sneeuw-

klokjes, sleutelbloemen en vinger-

helmbloem ziet het er het meest als 

‘natuurtuin’ uit, maar ook nu, laat 

in het seizoen bloeit de Geranium 

‘Jolly Bee’ nog, een geweldige soort 

die langzaam verwildert en heel 

lang doorbloeit.”

“Wat ik belangrijk vind in een tuin 

is dat je geen bruine aarde ziet, dat 

planten door elkaar heen mogen 

groeien en dat er planten zijn die in-

secten aantrekken. Water in de tuin 

vind ik ook essentieel, bij de vijver 

is altijd leven, een reiger maar zelfs 

de ijsvogel komen op bezoek. Ook 

vangen we regenwater op in een 

grote ton en we hebben geen verhar-

ding maar grind waar het regenwa-

ter in weg kan zakken.”

 Bovendien zit de tuin vol persoon-

lijke verhalen: “Die kogeldistel daar, 

heb ik nog van mijn vader gekregen 

en is al heel wat keren meeverhuisd. 

Joost, mijn man, vond eens op een 

parkeerplaats een uitgegraven weg-

wijzer. Hij wist hem mee te krijgen 

en van de gewaarschuwde boswach-

ter mochten we hem houden. Ook 

de beelden die er staan, hebben elk 

hun eigen verhaal.”

Carla van Lingen is oud-programmamaker 
van Vroege Vogels, stond aan de wieg van 
de tuinreservaten en is coördinator van het 
project. 

Carla van Lingen: 
“Een tuinreservaat is een statement”
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“We wonen nu vier jaar op deze 

plek, in Gorssel, met aan drie kan-

ten tuin en dankzij het beleid van 

de gemeente om het ‘snippergroen’ 

te verkopen is het voor een vrij 

nieuw huis een groot oppervlak.”

“Tuinontwerpster Marleen van Til-

burg heeft ons geholpen met een 

‘vlekkenplan’. Van haar kwamen 

een aantal goede suggesties. Je moet 

er maar opkomen: de trampoline 

in de voortuin, zodat er in de ach-

tertuin ruimte overbleef voor een 

grote vijver. Ook gaf ze de suggestie 

om het paadje naar de schuur via 

de tuin te laten lopen, in plaats van 

door het steegje. Je loopt nu elke 

keer als je weggaat of thuiskomt lek-

ker door de groene tuin.”

“In het begin stond de tuin vol 

buxus, die hebben we er uitgehaald. 

Nu de kinderen groter worden durf-

den we een fi kse vijver aan. Dat is 

één groot feest. Libellen, waterdier-

tjes, zoon Jip die met een vriendje 

vanaf de vlonder waterbeestjes kijkt. 

Verder hebben we allerlei elemen-

ten in de tuin. Voor proberen we 

een ‘cottagetuin’ te creëren, aan de 

zijkant komen binnenkort een paar 

fruitbomen. Op de schuur hebben 

we zelf een sedumdak gemaakt. Na-

tuurlijk is er een composthoop, een 

stukje moestuin en een takkenril. 

Er zitten veel insecten en dankzij 

het voer in het kippenhok hebben 

we ook veel mussen. Puttertjes we-

ten de uitgebloeide bloemen te vin-

den. Achterin de tuin is een bosje 

met rommelhoekjes waar de kinde- “Tot nu toe woonden we aan de 

rand van het dorp. We konden ’s 

avonds onder de grote eik zitten en 

de zon onder zien gaan, met uitzicht 

op de enk. Nu zijn daar de grond-

werkzaamheden bezig voor 80 nieu-

we huizen. Spijtig voor ons, maar 

ook voor de haas die daar woonde. 

We zijn bezig om de grond te kopen 

waar de grote eik staat, zo hopen we 

die veilig te stellen.”

“Vanuit mijn werk op Natuur- en 

milieucentrum De Ulebelt in De-

venter zijn we veel bezig met natuur 

dicht bij huis, de tuin bij De Ulebelt 

is natuurlijk ook tuinreservaat. Ons 

tuinreservaat paste daar prima bij. 

Ik ben heel benieuwd wat er verder 

gaat gebeuren, ik zou graag meer 

willen weten over de andere tuinre-

servaten, tips. Bij De Ulebelt willen 

we er ook graag meer mee doen.”

Maike Nelissen is werkzaam op NME-centrum 
De Ulebelt in Deventer.

Maike Nelissen:
“Een plek voor 

allemaal”

ren naar hartelust kunnen spelen in 

de hut, met een slingertouw, kuilen 

graven en nog veel meer. ’s Zomers 

zitten ze er lekker verstopt achter de 

struiken. 

We vinden het heerlijk om lekker 

bezig te zijn, zowel met grof snoei-

werk als met het fi jne wieden. Er is 

altijd wel wat te doen, maar er zijn 

ook overal hoekjes om lekker te zit-

ten. Het is echt een plek voor alle-

maal.”
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Hans Huitema, enthousiast na-

tuurliefhebber en vleermuiskenner, 

woont met z’n gezin in Doorwerth, 

in een wijk met oudere huurwonin-

gen. Hij vertelt: “Dankzij dit hoek-

huis, hebben we aan drie kanten 

tuin, op het Oosten, Westen en Zui-

den, volop variatie dus. In het begin 

lag het vol steen, onder andere een 

betonpad. Dat hebben we er uitge-

sloopt en de restanten gebruikt om 

delen op te hogen. Dat gaf een goed 

gevoel, de tuin kon beginnen met 

adem halen. We hebben ook het re-

genwater afgekoppeld, via een zelf-

gemetseld, hol afwateringsmuurtje. 

Van de holtes kunnen padden en 

kikkers gebruik maken. Ik houd 

veel van ‘No-Budget-tuinieren’, om 

via hergebruik en m’n eigen creati-

viteit weer iets te maken. 

“Voor mij is de dynamiek altijd 

weer boeiend. Ieder jaar is anders. 

Al het dierlijk leven, de kikkers in 

de vijver, het toenemende aantal 

padden, onze tuinegel, elk voorjaar 

spanning of de gierzwaluwkasten 

bewoond zullen worden en de vleer-

muiskast met een dwergvleermuis. 

Als dochter Luna ’s avonds in bed 

ligt kan ze de vleermuis zien uitvlie-

gen. Geweldig toch”. 

“We boffen ook met de ligging, 

dankzij grote bomen, de stuwwal en 

landgoed Duno zijn hier veel soor-

ten vleermuizen. Zonder zo’n rijke 

omgeving moet je veel meer geduld 

hebben voordat een kast bewoond 

wordt.”

“Zelf zitten we het liefst in het zit-

hoekje aan de zuidoostkant, met 

Hans Huitema: 
“Je eigen natuurgebied, dichter bij huis kan niet”

boven ons hoofd een pimpelmezen-

kastje en links en rechts de geboor-

tebomen van de kinderen, een appel 

en een peer. Vandaar kijken we uit 

op ons minivijvertje, ook daar valt 

altijd wat te beleven”.

“Meteen vond ik de tuinreservaten 

een erg leuk initiatief. Het is een 

mooi concept hoe je met eenvou-

dige stappen de tuin natuurlijker 

kunt maken. Zo heb je je eigen 

natuurgebied, dichter bij huis kan 

niet. In deze buurt leven de tuinre-

servaten niet echt. Wel kennen ze 

me als vleermuis- en gierzwaluw-

man. Toen een paar jaar terug de 

daken gerenoveerd werden hebben 

we ervoor gezorgd dat op alle daken 

gierzwaluwpannen werden gelegd. 

Toen heb ik zelf ook nog een aantal 

gierzwaluwkasten opgehangen.”

Hans Huitema werkte voor diverse natuur-
organisaties. Begin 2012 start hij met zijn 
bedrijf ʻPAN-Tuinen ,̓ Persoonlijke Aandacht 
voor Natuur in uw tuin.

Vleermuiskast

In de kast slapende 

dwergvleermuis
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Wim en Marianne Baas wonen al 

43 jaar in Westbroek. Hun tuin was 

eerst 8000m2, maar daar is 500 m2 

afgegaan voor dijkonderhoud. Dat 

klinkt erger dan het is, het beheer 

van de dijk blijft hetzelfde en met 

zoveel grond mis je 500m2 amper.

“We hebben hier veel gradiën-

ten, uitwiggend oud hoogveen, 

kwelwater vanuit het Gooi. Door 

verlaging van het polderpeil mine-

raliseert de veengrond en zakt het 

langzaam, het zand zit hier op 2m2 

diepte. De tuin bestaat uit moeras, 

een grote vijver die net geschoond 

is en een legakker die alleen betre-

den wordt om te maaien. Dichter 

bij de dijk heb ik veel met steen 

gestapeld. Overal heb ik materiaal 

vandaan gesleept. Leien afkomstig 

van de Jozefkerk in Utrecht. Bak-

stenen van een gesloopte brug hier 

in Westbroek, kinderkopjes uit de 

binnenstad van Utrecht en zelfs 

stukken zandsteen toen de Domto-

ren gerestaureerd werd. Ze waren 

blij als je het meenam, dat scheelde 

stortkosten. Om een goed milieu te 

krijgen voor de stinzenplanten heb 

ik veel klei en kalkhoudend puin 

aangebracht. De sneeuw-, lente-, en 

zomerklokjes doen het uitstekend in 

deze natte grond, net als de boshya-

cinten. Maar, zelfs als we hier niets 

zouden doen zou het een ecologisch 

heel interessante plek zijn. De hele 

moerasecologie die we in onze tuin 

zien is erg boeiend. De voedselrijk-

dom, de productie van biomassa, 

maar ook het evenwicht tussen bo-

dem, bodemschimmels, vocht en 

plantengroei blijft fascinerend”

Beiden genieten op hun eigen ma-

nier van de tuin. Wim: ”Mij trekt 

het fysieke werk aan, lekker met m’n 

handen in de modder. Tijdens het 

schonen van de vijver kwam een ijs-

vogel kijken, even later zwom er een 

aalscholver. Mijn dierbaarste plek-

ken zijn die stukken waar ik m’n 

creativiteit het meest in kwijt kan”. 

Marianne: “Ik geniet van allerlei 

dingen, vooral van de weerspiege-

ling van de vijver, de wisselende, 

wijdse uitzichten en de rijkdom aan 

dierlijk leven”.

“De stap om ons aan te melden als 

tuinreservaat was snel gemaakt. 

Het werd makkelijk aangereikt en 

feitelijk wonen we hier al in een 

reservaat. Elk jaar stellen we onze 

tuin een aantal zaterdagen open, 

van het vroege voorjaar tot eind 

september. Bezoekers kunnen zo de 

bloeiende stinzenplanten, bloeiende 

orchideeën en de moerasplanten 

zien. Van bezoekers krijgen we altijd 

veel waardering. In de directe om-

geving was dat wel eens anders. Bij 

sommigen hier in de polder heeft 

‘reservaat’ een negatieve klank, een 

verbod, inperking van de bewe-

gingsvrijheid.” 

Wim Baas is oud chemisch-ecoloog aan de 
Universiteit van Utrecht.
(zie de agenda voor openstelling van de Moe-
ras- en stinzenplantentuin)
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Wim en Marianne Baas:
“We wonen al in ons eigen natuurreservaat, de stap 
naar een tuinreservaat is dan gauw gemaakt”
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 “Ik heb een kleine stadstuin in As-

sen waar ik nu 1,5 jaar woon. Twee 

fors uitgegroeide kerstbomen geven 

veel schaduw. Er is een bosje met 

rommelhoekjes, look-zonder-look, 

brandnetel en takkenhopen. Van 

aanwezig materiaal heb ik ver-

hoogde bakken met stapelmuurtjes 

gemaakt compleet met ingebouwd 

egelhotel. Verder is er een takkenril, 

bijenhotel, composthoop en onder 

de boerenjasmijn een krokus- en 

voorjaarsparadijs. De voor- en zij-

kant is zonnig met veel bloeiende 

planten, deels op heel schrale grond. 

Het klinkt als een enorme tuin, 

maar dat valt mee, ruim 300m².”

“Hergebruik van aanwezige materi-

alen en grondsoorten (zelfs schraal 

straatzand) is een uitdaging. Ver-

der vind ik ruimte voor insecten 

en vogels belangrijk en natuurlijke 

beplanting met veel een- en tweeja-

rigen die zich uitzaaien. Het geheel 

onderhoud ik zo natuurlijk mogelijk.”

Waarom doe je mee aan Tuinreservaten?
“Omdat ik trots ben op mijn tuin! 

Helemaal naar mijn zin en waar 

veel planten en dieren zich thuis 

voelen. Ik wil mijn paradijsje ook 

graag aan anderen laten zien, 

daarom stel ik mijn tuin regelma-

tig open. Natuur in de tuin maakt 

mensen bewuster van de waarde er-

van. Dat kunnen we goed gebruiken 

want met het huidige afbraakbeleid 

van de regering moeten we zelf de 

handschoen oppakken.

Vroege Vogels heeft een groot be-

reik. Daardoor kun je aan veel men-

sen laten zien dat natuur in de tuin 

niet zo heel ingewikkeld is en ze 

stap voor stap op weg helpen.”

Je bent ook lid van Wilde Weelde, vereniging 
van ecologisch hoveniers, welke rol speelt 
dat?
“Als lid van Wilde Weelde maak je 

eigenlijk al tuinreservaten. Via de 

Tuinreservaten kun je een breder 

publiek bereiken. Toen ik op Vroe-

ge Vogels hoorde dat luisteraars 

zich aan konden melden voor een 

‘make-over’ heb ik in een opwel-

ling gemaild dat ik daar als natuur-

tuinontwerper wel een bijdrage aan 

kon leveren! Zo ben ik erin gerold 

en heb ik een ontwerp gemaakt om 

van een versteende tuin een tuin-

reservaat te maken. Ik verwacht 

dat Tuinreservaten verder uit gaat 

groeien: meer deelnemende part-

ners, informatiebehoefte, deelne-

mers helpen met hun tuinplannen, 

cursussen geven. Volgens mij is het 

een prima gelegenheid voor Wilde 

Weelde om zich aan een breder pu-

bliek te presenteren.

Maik van Lommel werkt bij gemeente Assen 
als groenbeleidsmedewerker, runt daarnaast 
haar tuinontwerpbureau ʻMaiktuinenʼ en is 
lid van Wilde Weelde.

Maik van Lommel:
“Laten zien dat natuur in de tuin niet zo heel ingewikkeld is”

De ʻmake-overʼ tuin en toekomstig tuinreservaat tij-

dens de werkzaamheden.

Oase winter 201111
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