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RAVON en IVN werken samen met Cruydt Hoeck aan de 
promotie van natuurvriendelijke tuinvijvers: de Tuiny 
Poel. Het is een poel, maar dan op tuinformaat. 

Christine van den Berg ging er al mee aan de slag. Op de 
foto’s het eerste resultaat. De rand is nu nog goed zichtbaar, 
maar zal door plantengroei snel overgroeid worden. Christine 
wacht dit nog even af en overweegt nog stenen aan te 
brengen om de rand verder te camoufleren. Een tuinvijver 
als deze, met inheemse planten en zéker geen vis is een 
paradijsje voor amfibieën, libellen, vogels en ander leven. 
Direct na aanleg kwam de eerste libel al een kijkje nemen. 
Met het kant-en-klare Tuiny Poel-pakket leg je binnen 
een dag een poel met randbeplanting van 6 m2 in je tuin 
aan. Goed voor amfibieën, insecten vogels én voor jou! 
Wilde dieren en planten hebben het steeds moeilijker door 
klimaatverandering en verlies van hun leefomgeving. Niet 
alleen op het land, maar ook in het water. Poelen en andere 
moerassige gebieden staan onder druk. Terwijl veel dieren, 

zoals padden en kikkers deze gebieden hard nodig hebben!
Bestel ook een Tuiny Poel-pakket via de webwinkel van IVN. Je 
ontvangt dan een plantenpakkket met inheemse soorten en 
aanleginstructies. Meer informatie: www.ivn.nl/tuiny-poel

Waarom een tuinpoel

Als we alle tuinen bij elkaar optellen, hebben we het grootste natuurgebied 
van Nederland. Door kleine tuinpoelen van 6 m2 aan te leggen geven we 
dieren en inheemse planten hun leefgebied weer terug. We kiezen voor 
inheemse planten omdat deze het meest geschikt zijn voor ons klimaat 
en de meeste waarde opleveren voor de dieren. Zo voorkomen we ook 
dat invasieve planten onze natuurlijke wateren overnemen. Zelfs een 
kleine tuinpoel is al heel waardevol voor veel dieren en planten. Denk 
aan amfibieën als de kleine watersalamander, bruine kikker of gewone 
pad. Daarnaast komen er insecten als libellen, juffers en bijen op af. Ook 
vogels zijn gek op het water in de tuin. Hier kunnen ze drinken, zich 
wassen en insecten eten. Goed voor de natuur, maar ook goed voor jou als 
tuinbezitter. Doordat de poel de tuin weer laat bruisen van het leven, is er 
altijd iets te beleven en is het nog fijner om in je tuin te zijn. 

Tuiny Poel-pakket is ideaal voor het snel aanleggen van een kleine poel in de eigen tuin. (Foto's: Christine van den Berg)
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