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Moerashabitat is zeldzaam geworden in ons 
land, terwijl veel planten en dieren dit hard 
nodig hebben. Een minimoeras in de tuin 
biedt uitkomst voor amfibieën op zoek naar 
voortplantingswater. RAVON en IVN bieden 
daarom een kant en klaar pakket aan voor de 
aanleg van een Tuiny Poel: een visvrije poel 
op tuinformaat.

Kikkerdril, kikkerlarf, kikker. Water is onmis-
baar voor amfibieën, zonder water geen 
voortplanting. In het buitengebied gebruiken 
amfibieën daarvoor sloten, poelen, vennen en 
moerassen. Niet te vergeten zijn ruige oevers. 
Deze zijn noodzakelijk voor de andere helft 
van zijn bestaan: op het land. Versteend en 
aangeveegd biedt de stad aan amfibieën maar 
weinig kansen. Tuinen met een vijver en wat 
ruigte zijn een kleine oase voor biodiversiteit, 
mits goed ingericht.

Minimoeras
RAVON onderzocht de waarde van tuinvijvers 
voor amfibieën. In meer dan de helft van de 
tuinvijvers leven twee tot vijf verschillende 
soorten. Bij uitzondering biedt een tuinvijver 
onderdak aan wel acht soorten. De algemene 
Nederlands soorten komen ook het meest 
voor in tuinvijvers: bruine en groene kikker, 
gewone pad en kleine watersalamander. Vaak 
zetten deze soorten er ook succesvol hun 
eieren af en kruipt in de zomer een nieuwe 
generatie de kant op. Tuinen met meer 
kritische soorten als de kamsalamander, 
poelkikker en rugstreeppad zijn echter geen 
uitzondering. In één op tien onderzochte 
tuinvijvers is een Rode Lijst-soort aanwezig.

Visvrij en inheemse planten
Amfibieën stellen enkele eisen aan een vijver. 
De belangrijkste zijn: ondiepe oevers, 
zonbeschenen, waterplanten en weinig 
predatoren. Een zorgvuldige aanleg is dus van 
belang. Het uitzetten van vissen raden we (ten 
zeerste) af, deze eten vaak de larven van 
amfibieën en libellen. Een pakket voor een 
Tuiny Poel is te koop via de webshop van IVN. 
Met de daarbij behorende handleiding maak je 
in een dag (of twee) een eigen natuurvriende-
lijke tuinvijver. Inheemse water- en overplan-
ten worden meegeleverd door kwekerij de 
Heliant. 

Beleef en geniet
Na aanleg wemelt het al snel van het leven 
rond de vijver. Kikkers, waterjuffers, bijen, 
bloemen, egels, vogels; een scala aan soorten 
maakt dankbaar gebruik van een vijver. De 
ervaringen zijn dan ook heel positief. Na 
aanleg van een Tuiny poel zitten mensen vaker 
in hun tuin. Een pakket wordt aangeboden 
voor € 99,95; naar zeggen is het opgeleverde 
tuingenot onbetaalbaar.
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Meedoen en meer informatie: 
l www.ivn.nl/tuiny-poel voor aanleginstructie en aanschaffen Tuiny poel.
l www.poelen.nu/aanleg voor aanleg van een poel
l www.poelen.nu/beheer voor beheer van een poel

Aantal amfibiesoorten in tuinvijvers
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Tuiny Poel: 
leefgebied voor 
stadse amfibieën
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