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Oorspr. tekst: Reinhard Witt
Vertaling en bewerking: Stichting Oase

De aanleg van natuurrijk groen in 

de woonomgeving is van groot be-

lang, of het nu gaat om privétuinen, 

openbaar groen of bermen. Daar-

mee kunnen we kwetsbare soorten 

helpen. Om te weten hoe geschikt 

een tuin of andere groenvoorzie-

ning voor dieren is moeten we de 

kwaliteit ervan kunnen meten. 

Hiervoor worden vaak de aanwezige 

voorzieningen bekeken, bijvoor-

beeld een vijver, niet  teveel verhar-

ding, inheemse bloeiende planten 

enzovoorts, denk maar aan de 

Tuinreservaten. De Duitse natuur-

tuindeskundige Reinhart Witt pak-

te het omgekeerd aan. Hij onder-

zocht 20 natuurtuinen, waarna hij 

een checklist van algemene en zeld-

zame soorten die in de betreffende 

tuinen voorkomen, samenstelde. 

Hiermee kan iedereen de biodiver-

siteit in z’n eigen tuin beoordelen en 

eventueel extra maatregelen treffen.

Indicatorsoorten als barometer
Willen we de natuurwaarde van on-

ze tuin echt onderzoeken, dan heb-

ben wij objectieve meetinstrumen-

ten nodig: indicatorsoorten. Hun 

aanwezigheid staat er garant voor 

dat we op weg zijn naar een hoge 

biodiversiteit. Eenvoudig gezegd: als 

deze bijzondere dieren zich in onze 

woonomgeving thuis voelen, zijn 

we op de goede weg. Daarbij heeft 

het weinig zin als we een nauwelijks 

bekende, soms zelfs ongewenste 

spinnensoort, wants of snuitkever 

in de schijnwerpers zetten. Dat le-

vert hooguit beperkt applaus op. 

Nee, we moeten sympathieke soor-

ten zoeken die waardering oogsten 

voor natuurrijke plekken in de stad 

die ons steeds meer omringt – we-

reldwijd woont de helft van de we-

reldbevolking nu al in steden en dat 

wordt alleen maar meer.

Ecologisch rugzakje
Het ‘ecologisch rugzakje’ van de 

indicatorsoorten uit de biodiversi-

teitstest is opmerkelijk. Als we de 

putter in onze tuin hebben, dan 

moeten er in de winter ook nog 

massa’s zaden van wilde planten te 

vinden zijn: in vaste plantenborders 

en zomen van wilde planten die niet 

‘winterklaar’ zijn gemaakt.

Als we de grauwe vliegenvanger op 

de wilde lijsterbes waarnemen of 

de rosse vleermuis op het erf, echte 

insekteneters, dan moeten er op dit 

terrein fl ink wat insecten leven. In-

sekten zijn natuurlijk ook te vinden 

rond de vijver, de bonte bloemen-

weide en de wilde plantenborders. 

Oranjetipjes laten ons vochtigheid 

vermoeden, bijvoorbeeld de aanwe-

zigheid van vochtig grasland met 

een voedselplant voor rupsen, zoals 

pinksterbloem. Blauwtjes daarente-

gen fl adderen alleen daar waar het 

Hoe geschikt is uw tuin voor dieren?

Biodiversiteitstest

Een van de door Reinhard Witt ontworpen tuinen, 

Zuid Duitsland. (Foto: Reinhard Witt)
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vol staat met wilde bloemen en het 

warm, droog en zonnig is. Hagedis-

sen wijzen op verstopplekken en een 

niet al te grote kattenpopulatie. De 

boomkikker met zijn kompaan, de 

kleine watersalamander, geeft aan 

dat er natuurlijke wateren zonder 

vissen zijn. Als we zelfs glimworm-

pjes aan kunnen kruisen, dan moet 

het een zeer natuurlijk stukje land 

zijn, zonder kunstmatige lichtbron-

nen.

Tuinen zonder grenzen
Het voorkomen van bijzondere in-

dicatorsoorten zoals hagedissen, 

glimwormpjes en boomkikkers 

wijst tegelijkertijd op de problema-

tiek van zulke soorten. Zij hebben 

meer nodig dan een tuin als veilig 

huis. Daarom hebben we veel meer 

natuur nodig in onze woongebie-

den. Vanwege de samenhang met de 

omgeving kan niet iedere tuin het 

potentieel haalbare aantal punten 

halen. De helft, maximaal tweeder-

de is al een nastrevenswaardig doel. 

En dan nu op naar de test en daarna 

de tuin in.

Reinhart Witt legt ondermeer na-

tuurtuinen aan en heeft zijn kennis 

in een groot aantal boeken vastge-

legd. Dit artikel is grotendeels geba-

seerd op zijn nieuwste boek ‘Natur 

für jeden Garten’. Op pagina 26 van 

dit nummer wordt het besproken. 

Andere boeken zijn ondermeer Pfl an-

zungen und Ansaaten, Naturnahe 

Rosen, Wildpfl anzen in Töpfen. Zie 

www.reinhard-witt.de, via de web-

site zijn de boeken te bestellen.

Rode lijsten en Biodiversiteit
Biodiversiteit is een term voor de graad van verscheidenheid aan levens-
vormen binnen een gegeven ecosysteem, van klein tot zeer groot. Biodiver-
siteit wordt vaak gebruikt als indicator voor de gezondheid van een ecosy-
steem.
Een Rode Lijst is een overzicht van soorten planten en dieren die uit een 
land zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De lijsten worden periodiek 
vastgesteld door de overheid van het betreffende land en worden in vijf 
categorieën van gevoelig tot verdwenen ingedeeld. Naast de landelijke 
Rode Lijsten worden er door de IUCN ook internationale Rode Lijsten vast-
gesteld. Op deze lijsten staan ook soorten die wereldwijd met uitsterving 
worden bedreigd. Als u diersoorten in uw tuin gezien heeft die op de Rode 
List staan (en niet op deze lijst voorkomen) mag u per soort een extra punt 
toevoegen. Rode Lijsten kunt u vinden op internet. Zoek eerst op Rode Lijst 
en kies bij de resultaten voor Nederland http://mineleni.Nederlandsesoort
en.nl en voor België op http://statbel.fgov.be. Hier vindt u Rode Lijsten voor 
tal van soortgroepen.

Natuurtuin in het dagelijks 
gebruik I
Wolbijen zijn gespecialiseerde 
wilde bijen die op paarsbloeiende 
lipbloemigen, zoals betonie,  voor-
komen. Het is een van de ongeveer 
200 soorten die je in natuurtuinen 
tegen kunt komen. Talrijke soorten 
hebben inmiddels het zwaartepunt 
van hun verspreiding niet meer in 
het buitengebied, maar verbazing-
wekkend genoeg binnen de be-
bouwde kom.

Natuurtuin in het dagelijks 
gebruik II
Laten we even stil blijven staan bij 
betonie, dan ontdekken we vast een 
blauwtje, nectar zuigend. Blauwtjes 
houden van droge wilde planten-
borders in natuurrijk groen, wilde 
bloemenweides en wilde bloemen-
zomen, vooral als de rupsen er 
gewone rolklaver als waardplant 
kunnen vinden.
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0-3 punten: Starters
U heeft de juiste motivatie. Zelfs als u slechts een ter-
rein heeft met de afmetingen van een handdoek en al-
leen daarom al niet alle diersoorten kunt huisvesten, 
kunt u een eind komen. Bovendien: al eens over een 
 natuurtuinnetwerk gedacht? De familie Smit op de 
 Hazelnootweg, het gezin met de baby, dat hier pas is 
komen wonen, het openbare groen in de straat, het 
stadspark? Samen gaat het beter. Yes we can!

6-11 punten: Ga door!
U brengt al het nodige in de prak-
tijk, maar er kan nog meer. Heeft u 
al een bloemenweide, genoeg dood 
hout, wilde bijen, nestgelegen-
heid? Waarom zitten er nog vissen 
in uw vijver? Zonder vissen kunnen 
kikkers of salamanders hun eitjes 
afzetten. Wilt u uw Thujaheg niet 
voor een (wilde) struikenhaag in-
ruilen? Heeft u ideeën nodig? In 
boeken, tijdschriften en op internet 
is veel informatie te vinden.

3-5 punten: licht gevorderden
Misschien heeft u nog helemaal 
geen tuin, maar droomt u ervan of 
heeft u net het ouderlijk huis over-
genomen? Misschien kale grond bij 
een pas opgeleverd huis? In elk ge-
val een hoop werk. Gelukkig maar 
dat in een nieuwe, lege tuin volop 
aan het verwezenlijken van een 
natuurrijke droomtuin gewerkt 
kan worden.

12-17 punten: Prima!
U heeft alles goed gedaan, beter 
kan haast niet. Uw tuin is een lich-
tend voorbeeld in uw woonplaats 
en regio (alleen niet ’s nachts, van-
wege de glimwormpjes). Zorg dat 
uw aandacht niet verslapt, het 
moet lukken om een paar extra 
punten te scoren. Ga soorten jagen: 
voor wie de grauwe vliegenvanger 
al mocht afvinken, moet de dis-
telvink een peulenschil zijn. Waar 
is die niet winterklaar gemaakte 
wilde plantenzoom? Genoeg droog 
hout in de zon? Al een zandige kat-
vrije plaats eierlegplaats voor hage-
dissen of wilde bijen aangelegd?

Uitslag puntenlijst 
(de test staat op de volgende pagina’s)

18 tot 24 punten: 
Kampioen!

Of u woont heel bijzonder of u heeft ge-
sjoemeld bij het invullen! Mogelijk bent u ook 
gewoon een hopeloos geval. Iemand die zoveel 
van de natuur houdt, dat u er zo ongeveer alles 
voor over heeft. Als therapie helpt alleen: door-
gaan, er zit niets anders op. U verdient in ieder 

geval de natuurtuin medaille in 
bladgoud met 

eikenkrans.

Let op: Als u soorten zoals glimworm, blauwzwarte houtbij, 
boomkikker, hazelworm en zandhagedis aantreft bent u 
een bofferd. Ze komen maar zelden in tuinen voor.
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Gewone pad 
Bufo bufo

Natuurlijke vijver, 
slootje, moerasje, 
stapelmuur, dood 
hout, strooisellaag, 
wilde planten en 
struiken

Landinsekten,  
spinnen, Wormen

Boomkikker
Hyla arborea

Insekten,  spinnen 

Bruine kikker
Rana temporaria

Landinsekten,  
spinnen, wormen

Kleine 
watersalamander 
Lissotriton vulgaris

Waterinsekten, 
wormen, pissebedden

Naam Biotooptype Voedsel Is 
er 
al

Is er 
nog 
niet

Insektenkten
Oranjetipje
Anthocaris 
cardamines

Vochtige weilanden en 
zomen

Pinksterbloem 
en andere 
kruisbloemigen

Citroenvlinder 
Gonepteryx rhamni

Wildeplantenborder, 
bloemenweide, 
gemengde haag

Allerlei soorten wilde 
planten, vuilboom en 
wegedoorn

Icarusblauwtje 
Lycaena icarus

Droge weilanden en 
zomen

Rolklaver en andere 
vlinderbloemigen 

Kolibrievlinder
Macroglossum 
stellatarum

Wildeplantenborder, 
bloemenweide

Walstrosoorten

Rosse metselbij 
Osmia bicornis

Bloemenweide, 
plantenborder, dood 
hout

Allerlei soorten vaste 
wilde planten

Blauwzwarte 
houtbij 
Xylocopa violacea

Dood hout, wilde 
plantenborder, 
gemengde haag

Lip- en 
vlinderbloemigen

Grote groene 
sabelsprinkhaan
 Tettigonia 
viridissima

Bloemenweide, wilde 
plantenzoom, bosjes

Insekten

Blauwe 
glazenmaker 
Aeshna cyanea

Natuurlijke vijver,
waterplanten

Water- en 
gevleugelde insekten

Glimworm 
Lampyris noctiluca 

Bosjes, vochtige 
weilanden, onder-
begroeiing. Geen 
tuinlicht!

Slakken

Amfibieeën

Leven deze soorten nog ergens anders of ook al bij u in de buurt? Geef s.v.p. een punt voor iedere 
diersoort , die in uw prive-tuin of in het openbaar groen in uw buurt voorkomt
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Reptielen
Hazelworm 
Angus fragilis

Dood hout, ruigte Kevers, wormen, 
slakken

Zandhagedis 
Lacerata agilis

Stapelmuren, 
steenhopen, takken-
rillen, dood hout

Insekten, wormen, 
spinnen

Ringslang
Natrix natrix

Stapelmuren, steen-
hopen, takkenrillen, 
natuurlijke vijver

Waterdieren, kikkers, 
salamanders, muizen

Vogels
Distelvink of putter
Carduelis carduelis

Bloemenweide 
bloemenborders, 
zoom

Insekten, 
wildeplantenzaad

Grote Bonte specht 
Dendrocopus major

Grote oude bomen, 
staand en liggend 
dood hout

Keverlarven

Roodborstje
Erithacus rubecula

Struikgewas, haag, 
takkenwallen 

Insekten, bessen

Grauwe 
vliegenvanger 
Muscicapa striata

Bloemenweide,
-border, struiken, 
gevelbeplanting

Vliegende insekten

Winterkoning 
Troglodytes 
troglodytes

Struikgewas, haag, 
takkenwallen, 
gevelbeplanting

Insekten, spinnen

Zoogdieren
Egel 
Erinaceus 
europaeus

Bloemenweide, -
border, struiken, 
haag, strooisellaag, 
takkenwallen

Insekten, slakken

Hermelijn 
Mustela erminea
 

Struiken, haag, 
strooisellaag, takken-
wallen, houtstapel, 
stapelmuur

Muizen, kikkers

Vleermuizen 
Microchiroptera sp. 

Struiken, bloemen-
weide, vijver, oude,  
holle bomen
 

Vliegende insekten

Indicatorsoorten score maximaal 24 
+

Als u diersoorten in uw tuin gezien heeft die op de Rode Lijst staan (en niet op deze lijst voorkomen) 
mag u per soort een extra punt toevoegen. Rode Lijsten kunt u vinden via het kader Rode Lijst.
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