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Tuin in Drachten
Rudy Offereins uit Drachten laat zien dat er 
meer in een kleine tuin zit dan je denkt. 
Hij heeft afgelopen 3 jaar rond  800 soorten 
dieren in zijn tuin waargenomen waaronder 
60 soorten bijen. Heeft hij een hele grote, en 
ecologisch ingerichte tuin? 

Nee, op de foto zie je zijn achtertuin van nog 
geen 100m2 waar ook nog ruimte is voor 
een zitje en ruimte voor de kinderen om te 
spelen. 

Speciale nieuwsbrief:  

Er zit meer leven in een kleine tuin dan je denkt!

Dit blijkt uit recente onderzoeken en waarnemingen. Deze nieuwsbrief geeft 
een kijkje in een aantal kleine tuinen. Met kleine, eenvoudige aanpassingen 
krijg je meer insecten en leven in je tuin. Want: hoe meer insecten hoe meer 

vogels en zoogdieren.

Op onze website (https://www.arnhem-
zoemt.nl/links) staat onder het kopje 
Presentaties en filmpjes “Er zit meer leven 
in kleine tuinen dan je denkt” het bestand 
“Tuindiertjes 2021.pdf” met daarin een 
fotoselectie van zijn waarnemingen.  

En in dit filmpje van 9 minuten geeft hij 
uitleg wat belangrijke ‘dierlokkende’  
elementen zijn in zijn tuin. Ook geeft hij tips 
welke planten grote insectenlokkers zijn.
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In een speciaal voor insecten ingerichte tuin in 
Beek-Ubbergen zijn verrassend veel soorten te 
vinden. In deze presentatie van Jochem Kühnen 
zie je wat kleine maatregelen kunnen doen voor 
de soortenrijkdom in je tuin. 

Speciale Nieuwsbrief: Er zit meer leven in een kleine tuin dat je denkt!

Tuin in Beek-Ubbergen
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Veel oppervlak heb je niet nodig, met veel ver-
schillende elementen kan je al heel wat  
bereiken. De presentatie duurt 50 minuten.

Bron: Kars Veling van de Vlinderstichting

Uit onderzoek in Engeland is gebleken dat kleine 
tuinen heel belangrijk zijn voor insecten. Nectar 
uit bloeiende planten is belangrijk voor vlinders 
en veel andere insecten. Het is hun brandstof: 
veel nectar betekent dat ze veel kunnen vliegen 
en dus meer kans hebben zich succesvol voort 
te planten. 

De aanwezigheid van voldoende bloeiende 
planten gedurende het hele vliegseizoen is dan 
ook van groot belang. In het onderzoek hebben 
onderzoekers negenenvijftig tuinen in Bristol 
(UK) eenmaal per maand onderzocht van maart 
tot en met oktober. Ze hebben gekeken naar de 
bloemrijkdom en naar het aanbod van  
suikers uit nectar. Niet de grootte van de tuin 
was belangrijk maar veel belangrijker is wat er in 
de tuin staat.  

De vlinderstichting: Ook kleine tuin belangrijk voor insecten

Een kleine tuin kan dus net zo waardevol of 
waardevoller zijn dan een grote.  Meer over dit 
onderzoek kun je hier lezen. 
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Balkonjungle van Caspar Janssen
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Bronnen & links: 
* Film Rudy Offereins: https://youtu.be/gAo13NH7KhE
* PDF Rudy Offereins, Tuindiertjes 2021: https://www.arnhemzoemt.nl/links
* Film Jochem Kühnen: https://youtu.be/RPHmbvKzYQQ
* De Vlinderstichting in Nature Today: https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28700
* NRC Wilde tuin: https://www.nrc.nl/index/de-wilde-tuin/
* www:casparjanssen.nl

Project De wilde tuin: 1 m2 tuin laten verwilderen

In NRC op 8 februari, stond een artikel met de 
titel: De wilde tuin. Een actie waar je aan mee 
kunt doen. 

Het is heel simpel. Je laat 1 vierkante meter een 
jaar lang met rust. Het project is opgezet door 
Tilburg University samen met NCR. Samen met 
ecologen kijken ze één jaar lang met u mee 
naar wat er verschijnt, gebeurt en verandert. 
Meer over dit project en hoe je mee kunt doen, 
vindt je hier.

Heb je geen tuin maar een balkon?  
Caspar Janssen heeft van zijn kaal balkon een 
zoemende jungle gemaakt. Hierover heeft hij 
een aantal inspirerende columns in de  
Volkskrant geschreven Hij heeft daar een  
boekje van gemaakt: Het bijenbalkon. Van een 
kaal terras naar een zoemende balkon jungle.  
 
Op 30 maart komt hij voor Arnhem Zoemt en 
Groen Arnhem naar de Molenplaats in  
Sonsbeek om hierover te vertellen. De avond 
begint om 20.00 uur. Programma volgt nog, 
maar je kan je bij ons per email opgeven. 
Meer weten over Caspar Janssen?   
www:casparjanssen.nl
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