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Maak van je tuin 
een tuinreservaat 
VARA’s Vroege Vogels is, in samenwerking met 
Vogelbescherming, Vlinderstichting,  Zoogdiervereniging, 
RAVON en Vivara, deze lente het project Tuinreservaten gestart. 
Doel is de verstening van stads- en dorpstuinen tegen te gaan. 
Door de verschraling van het buitengebied vormen tuinen 
steeds meer een toevluchtsoord voor dieren. Niet alleen wordt 
het oppervlak beton en asfalt steeds  groter in Nederland, 
maar ook de tuinen verstenen. Bloemenborders, grasveldjes 
en heggen worden omgezet tot betegelde binnenplaatsen en 
kale schuttingen, onderhoudsarm en trendy, maar tegelijk een 
verarming van de leefomgeving voor mens en dier. Dat kan 
mooier en toch onderhoudsvriendelijk, een natuurtuin is beter 
voor de kwaliteit van ons grondwater en de biodiversiteit en je 
wordt er als mens ook nog gelukkiger van. De aftrap is geweest 
tijdens de radio-uitzending van VARA’s Vroege Vogels op zondag 
6 maart. Iedere tuinbezitter kan meedoen. 
Doel van dit project is mensen te stimuleren hun tuin door een 
andere inrichting een stukje leefgebied te bieden aan vogels, 
kleine zoogdieren, amfibieën, vlinders en andere insecten. In 
tuinen die grotendeels bestaan uit tegels, split en gekortwiekte 
taxusheggetjes hebben egel, citroenvlinder, groenling of kleine 
watersalamander niets meer te zoeken. Terwijl tuinen door 
het verdwijnen van ruigtestroken, slootjes en overhoekjes met 
bloemen in het buitengebied de laatste decennia juist steeds 
belangrijker zijn geworden als toevluchtsoord voor allerlei kleine 
dieren.  
Via radio en tv zal de VARA zal de komende jaren aandacht 
besteden aan het geschikt maken van tuinen voor de diverse 
diersoorten. Kijkers en luisteraars krijgen tips en adviezen voor 
de tuininrichting en -aanpassing om deze het jaar door  geschikt 
te maken voor kleine dieren, die voor hun overleving steeds 
meer hiervan afhankelijk zijn. In reportages worden tuinen die 
reeds als tuinreservaat dienen of die met dat doel aangepast 
worden (een make-over krijgen), voor het voetlicht gehaald. 
De eerste projecten, waarbij buren gemeenschappelijk iets 
moois van hun tuinen maken, zijn al gestart. Bij aanpassing 

wordt gedacht aan het planten van besdragende struiken en 
vruchtdragende bomen, bloemen en andere waardplanten voor 
vlinders, de aanleg of het geschikt maken van een tuinvijver 
als amfibieënpoel, het aanbieden van nestkasten voor vogels 
en  zoogdieren, nestblokken voor insecten en het inrichten 
van rommelhoekjes die als schuilplaats geschikt zijn, en waarin 
vogels voedsel kunnen vinden. Ook kleine tuintjes kunnen  
oases in de woestijn zijn. Onder andere op www.ravon.nl  
(> veelgestelde vragen) worden adviezen gegeven over de aanleg 
van tuinvijvers die geschikt zijn voor amfibieën.  
Deelnemers en geïnteresseerden ontvangen (op wens) een 
e-mail nieuwsbrief en worden zo regelmatig op de hoogte 
gehouden van allerlei tuinwederwaardigheden. De website 
bevat onder andere een protocol waarin staat waaraan een 
tuin moet voldoen om voor tuinreservaat in aanmerking te 
komen. Eigenaars van tuinen die aan 7 van de 10 voorwaarden 
voldoen, kunnen (tegen geringe vergoeding) een fraai bordje 
“tuinreservaat”, bestellen. 
Voor meer informatie zie: www.tuinreservaten.nl
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Waterschap 
geeft een 
ferme ‘Groene 
Handdruk’ aan 
RAVON
Waterschap Aa en Maas is lid van de Duurzame Driehoek; een 
samenwerkingsverband tussen zestien Brabantse gemeenten, 
twee waterschappen en de provincie Noord-Brabant die werken 
aan een duurzame samenleving. Naast hun kerntaken (zorgen 
voor voldoende, veilig en schoon water) heeft het waterschap 
ook andere uitdagingen. Een bijdrage leveren aan biodiversiteit 
is er een van. Leden van de Duurzame Driehoek mogen 
‘Groene Handdrukken’ uitreiken aan burgers of instellingen 
die biodiversiteit bevorderen. De Groene Handdruk is een 
trofee met aanmoedigingsprijs (maximaal € 350,-). Een van de 
winnaars was RAVON, in de persoon van onze regiocoördinator 
Noordoost-Brabant Wim van de Heuvel, voor zijn inzet bij de 
totstandkoming van de ecologische verbindingszone in Grave, 
waarbij hij adviseert over diverse inrichtingsmaatregelen en 
heeft geholpen bij de realisatie van een amfibieëncorridor voor 
de heikikker en kamsalamander. Wim heeft op 10 december 2010 
de prijs ontvangen. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Diervriendelijke tuin, onder andere met flauwe taluds in de 
tuinvijver (links half jaar na aanleg tuin, rechts anderhalf 
jaar na aanleg tuin) (Foto’s: Jelger Herder)


