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Duurzaamheid
 en biodiversiteit
 Hans Hoes

De afgelopen periode hebben we meerdere artikelen over duurzaamheid ge-

publiceerd. Dat is logisch, want er is een wereldwijde klimaatdiscussie, met als 

resultaat onder andere de akkoorden van Parijs. De aandacht voor het onder-

werp vloeit voort uit een van de doelstellingen van de VVG. Eén ervan luidt: 

“om het Gooi te beschermen, een duurzame ontwikkeling te bevorderen en door 

te geven aan de volgende generatie”. Professor Frank Berendse, emeritus hoog-

leraar natuurbeheer en plantenecologie vertelde ons tijdens de ALV in 2017 dat 

in Duitsland het aantal insecten met bijna 70% is afgenomen. Er is een enorme 

daling in het aantal vogelsoorten. De variatie in planten en kruiden neemt af. 

Wat is er mogelijk om het tij te keren? Daarover gaat dit artikel.

De Kindergemeenteraad met burgemeester Broertjes. Foto: Hans Hoes.
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Voorstel Kindergemeenteraad 
Hilversum: Insectenhotel 
De 14 leden van de Kindergemeenteraad van 
Hilversum kwamen er uiteindelijk uit, over hoe 
zij hulp zouden kunnen bieden. Vele ideeën 
zijn besproken en afgewogen, afgestemd met 
de 7 deelnemende scholen; tenslotte is er in 
november gestemd. Het voorstel van Sybelle 
en Borre van basisschool de Kindercampus om 
prioriteit aan het overleven van de insecten 
te geven haalde een ruime meerderheid. De 
Kindergemeenteraad is zeer begaan met de na-
tuur en een schoner milieu. Op de tweede plaats 
eindigde het voorstel van de Montessorischool-
Centrum om het zwerfvuil aan te pakken. Ook 
het voorstel van basisschool de Wegwijzer om 
met ouderen en kinderen samen tuintjes aan 
te leggen en te onderhouden scoorde hoog. De 
Kindergemeenteraad vertelde de gemeenteraad 
van Hilversum op 19-12-2018 over hun ideeën. 
De Kindergemeenteraad heeft een eigen budget 
om het gekozen idee over insecten te verwezen-
lijken. De fracties van het CDA en de Christen 
Unie adopteerden het voorstel van de insecten-
tuin van ouderen en jongeren.
De Kindercampus had lang nagedacht en op 
school gesproken over een in te dienen voorstel. 
Het ‘vergroenen’ van de schoolpleinen (tegels 
eruit en bloemen erin) en terugdringen van afval 
in en om school past ook bij de Kindercampus, 
die immers een ecoschool is. Natuurlijk was het 
even slikken voor de fracties van de scholen, 
waarvan wiens voorstel niet gehonoreerd 
werd. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de 
Kindergemeenteraad het voorstel gesteund voor 
overleving van de insecten Daaruit bleek dat het 
mogelijk was om drie van de voorstellen op een 
of andere wijze uit te kunnen voeren.
In de vergadering van de Kindergemeenteraad 
in januari werden de ambtelijke voorstellen over 
de invulling van het plan uitgebreid besproken. 
Voorstellen over de communicatie, bijv. het 
maken en verspreiden van een filmpje voor 
alle scholen, werden kritisch beoordeeld. Het 
idee was goed, maar de uitwerking werd nogal 
kinderachtig bevonden. Het voorstel om een 
groot terrein in te zaaien met bloemen en daar 
met hulp van professionals een groot insecten-

hotel te bouwen ‘Air bij&bij’, werd enthousiast 
ontvangen. De scholen zouden hotelkamers 
kunnen bouwen, zodat die betrokkenheid 
gezekerd is. Een educatieve activiteit over dit 
thema komt er ook. Discussie ontstond over 
het wel of niet plaatsen van banken en tafels op 
het terrein. Het is goed dat mensen zich bewust 
worden van de noodzaak goed te zorgen voor 
de insecten. Een van de voorwaarden is, dat 
het terrein niet vertrapt mag worden en de 
insecten niet verstoord! Dat waren enkele van 
de opmerkingen, die werden ingebracht na 
het ‘fractieberaad’ in eerste termijn. Ook het 
betrekken van andere scholen en volwassenen 
werd aan de orde gesteld. De leden van de Kin-
dergemeenteraad nemen de voorstellen mee 
naar school voor feedback, gericht op uitvoe-
ring in april. Sybelle en Borre wezen nog op het 
belang van goede en uitgebreide communicatie. 
Zij vroegen zich af of daarvoor wel voldoende 
budget is. Wat betreft het opruimen van zwerf-
afval is aangesloten bij de landelijke opschoon-
dag, die op 23 maart plaatsvindt. Ongetwijfeld 
heeft zal daar aandacht aan worden besteed in 
de media.

Kindergemeenteraad Hilversum
De gemeenteraad van Hilversum heeft eind 
2016 besloten een kindergemeenteraad 
in te stellen. Jaarlijks worden de scholen 
uitgenodigd mee te doen en twee leer-
lingen van groep 8 af te vaardigen. Deze 
‘raad’ komt in het najaar tot een voorstel 
waarover de echte gemeenteraad vergadert 
en besluit. Vervolgens is de kindergemeen-
teraad met ondersteuning betrokken bij de 
uitvoering. De kindergemeenteraad wordt 
jaarlijks vernieuwd.
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Insectenhotel
Natuurlijk kunnen de leden van de VVG 
ook zelf wat doen en een insectenhotel 
in hun tuin aanbieden. Je kunt ze kant en 
klaar kopen en op internet zijn vele aan-
biedingen. Je kan er ook zelf een bouwen. 
Landschap Overijssel heeft bijvoorbeeld 
een uitgebreid bouwplan beschreven. Het 
staat op onze website. Belangrijkste tips:
- plaats het hotel op een zonnige plek.
- zorg voor een dichte achterkant, i.v.m. 
 tocht.
- voorkom regeninval.
- gebruik diverse soorten hout met gaat-
 jes van 3 tot 9 mm.
- steek er plantenstengels in.

De IVN1 oplossing: Tiny Forest
Het huidige Tiny Forest concept is in India 
ontwikkeld in de jaren ’70 van de vorige eeuw. 
Miyawaki ontwikkelde een methode om natuur-
lijke inheemse bossen te herstellen. Ingenieur 
Shubhendu Sharma vertaalde deze bosbouw-
methode naar een stadsomgeving, om klein-
schalig een verbluffend resultaat te verkrijgen. 
Daarom was hij ook aanwezig bij de opening 
van het eerste Tiny Forest in Nederland in 2015 
te Zaandam. In een stadspark, vlakbij de Vrije 
School Zaanstreek, die het ‘bos’ adopteerde en 
onderhoudt. Inmiddels heeft het IVN de aanleg 
van 21 Tiny Forests in Nederland ondersteund, 

o.a. in Almere, Apeldoorn, Delft, Deventer, 
Groningen, Heerlen, Meppel, Utrecht en Zwolle. 
Door een substantiële bijdrage van de Postco-
deloterij kan dit aantal groeien tot 100 in de 
komende jaren.

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems 
bos ter grootte van een tennisbaan. Het is niet 
alleen een prettige plek voor insecten, bijen, 
vlinders, vogels en kleine zoogdieren, maar ook 
voor mensen. Op initiatief van de gemeente en 
de wijkbewoners ondersteunt het IVN de opzet 
volgens een vastgesteld concept. Het is zelfs een 

Insectenhotel.

Oorworm.

Pissebed. Tekeningen: ??????.

Lieveheersbeestje.

Gaasvlieg.



12

geregistreerd merk geworden. Om de titel Tiny 
Forest te mogen voeren moet het bos aan tien 
fysieke en zeven sociale kenmerken voldoen. 
Essentieel is, dat er tenminste 25 inheemse 
bomen en struiken dicht opeen worden geplant 
én dat kinderen en buurtbewoners intensief 
betrokken worden en blijven bij de opzet en het 
onderhoud van het Tiny Forest. Zo’n Tiny Forest 
stimuleert de biodiversiteit in de wijk. Het trekt 
vogels en insecten aan, die zaden eten en die 
via hun poep verspreiden. Het bos brengt de 
natuurbeleving dichterbij. Buurtbewoners van 
jong tot oud krijgen de mogelijkheid de natuur 
in de directe woonomgeving te zien en te bele-
ven. Ook vergroot een Tiny Forest de waterber-
gingscapaciteit, verbetert het de luchtkwaliteit 
en gaat het de hittestress tegen. Het biedt in de 
zomer verkoeling. Het heeft tenslotte ook een 
positief effect op de gezondheid van de buurt. 
In onze buurgemeente Almere zijn inmiddels 
al vijf Tiny Forests gerealiseerd en er komen er 

nog vijf bij! In 2019 wil IVN komen tot 50 Tiny 
Forestsom uiteindelijk het getal 100 te gaan 
bereiken.

Tiny Food Forest in Ede
Een ander vergelijkbaar initiatief is eind 2018 
gerealiseerd op het schoolplein van de basis-
school Panta Rhei in Ede. Het schoolplein is 
veranderd van tegelwoestijn naar een ‘eetbaar 
‘schoolplein. Samen met de kinderen van groep 
7 en 8 zijn 47 verschillende soorten struiken, 
bomen, kruiden en klimplanten aangeplant. 
Bedoeling is dat binnen drie jaar de leerlingen 
uit het minivoedselbos kunnen oogsten. Kin-
deren krijgen kooklessen, leren spelenderwijs 
waar voedsel vandaan komt en wat van hun 
tuin eetbaar is. Dit Tiny Food Forest is een pilot. 
Het IVN wil de komende jaren, in overleg met 
de provincies en gemeenten, een tiental van 
deze Food Forests realiseren. Uiteraard worden 
ook de lokale organisaties op dit gebied erbij 
betrokken. Het Otterfonds maakte deze pilot 
mogelijk.

Tiny Forest Groene Woud in Zaandam. Foto: Fabrice Ottburg.

1  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.
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Meer natuur in je tuin
Veel gemeenten en scholen in het land 
(in onze regio o.a. de gemeenten Huizen, 
Laren en Gooise Meren) stimuleren het 
vergroenen van de tuin. 
Stenen en tegels eruit, bloemen, planten, 
struiken erin. Het brengt verkoeling, ver-
groot de opname van water en verbetert de 
biodiversiteit. Voor tips en trucs zie www.
operatiesteenbreek.nl.

De tuin van Dick Jonkers
De redactie vergadert regelmatig bij de 
voorzitter van de redactie thuis. En dan roept 
ineens iemand: “Oh kijk eens een sperwer, of 
een lijster”. Dick Jonkers is ook een fervent en 
bekend vogelaar. Wat heeft hij met zijn tuin 
gedaan om die tot een aantrekkelijke plek voor 
vogels te maken? Die poging is gelukt, want 
-zoals hij me vertelde- tijdens de nationale 
tuinvogeltelling op 27 januari j.l. heeft hij 14 
soorten vogels waargenomen in zijn tuin van 6 
bij 10 meter.

Variatie, bescherming,
besjes en water
De achtertuin van Dick is omsloten met een 
dichte hulstheg. Voorheen werden dit soort 
heggen (evenals in Limburg) gebruikt als vee-
kering in en rond het dorp Blacium. Hoewel 
import Blaricummer heeft hij ook zo’n heg in 
de tuin.Op de grens met een openbare klein 
speeltuin In het voorjaar is deze hulstheg als 
het ware een soort ecobrug voor doortrekken-
de kleine zangvogels. Fitis , tjiftjaf, tuinfluiter 
en braamsluiper worden er dan o.a. in gesigna-
leerd. Die zitten daar dan kortstondig in te 
zingen en zijn er op zoek naar kleine insecten. 
Later in het seizoen komen er bessen aan, die 
voedsel leveren en biedt de heg schuilgelegen-
heid. Katten komen er niet doorheen. De hele 
achtertuin is rondom afgeschermd met een 
ingegraven onderhoudsvrij vlechtwerk en een 
schutting, waardoor bijna geen katten in de 
tuin kunnen komen. Er staat een peperboom-
pje in, dat nu nog volop -het is februari- paarse 

vruchtjes bezit. Merels en zelfs midden in de 
winter een zwartkop maken dankbaar gebruik 
van deze rijk beladen struik.
In de voortuin aan de wegzijde groeit tegen 
een garagemuur een bessenrijke vuurdoorn, 
die geliefd is bij merels. In de achtertuin staat 
een vrij staande lijsterbes, die ook veel merels 
aantrekt . Er is in dit tuindeel een kleine vijver, 
met waterlelies, wat rietstengels en kroos, 
waarbij zich soms zelfs een blauwe reiger laat 
zien, op zoek naar kikkers en kleine watersala-
manders en wat er verder nog in de vijver leeft. 
Dit watertje is geliefd bij meer vogelsoorten en 
wordt benut als vogeldrinkplek. Ook libellen 
en andere insecten maken er gebruik van. Te-
gen een zijmuurtje groeit een stekelloze braam 
met een dubbelfunctie: levering van jam voor 
de familie en vruchten voor de merels. Ach-
terin de tuin staat een ‘vogelbad’, waar in hele 
jaar door vogels komen baden, of drinken 
Verder is de tuin in de lente en zomer 
bloemrijk, vooral van belang voor de ove-
rige vliegende fauna. Veel vlindersoorten 
komen op bezoek. Dagpauwoog, kleine vos 
en citroenvlinder,om er maar een paar te 
noemen. De grondgebonden fauna is divers. 
Uiteraard pissebedden en regenwormen. De 
huis- en bosspitsmuis zijn aanwezig, evenals 
de bosmuis. Verder huisjes- en naaktslakken.

Wintervoer, insectenhotel
en nestkasten
Vanaf november/december, afhankelijk van de 
weer omstandigheden, lokt Dick vogels en houdt 
ze in goede conditie door te voeren. Pindanetjes, 
gemengd voer, zonnepitten, gemengd zaad, 
zowel los, als in een voedselcontainertje, insec-
tenblokken, vetbollen en potten met vogelpin-
dakaas worden dan aangeboden. De aantrek-
kingskracht is groot. De tuin is een toprestaurant 
voor allerlei vogelsoorten. Kauw,houtduif,Turkse 
tortel, huis- en ringmus ,merel, spreeuw ,ekster 
en vink,kool- en pimpelmees zijn geregelde 
bezoekers en vaak met meer dan een exemplaar 
tegelijk aanwezig. Groenlingen helaas slechts af 
en toe, ondanks de witte zonnepitten, die ze zeer 
aantrekkelijk vinden. Gaai, roodborst, zwartkop, 
heggenmus en winterkoning verschijnen altijd 
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De tuin van Dick Jonkers. Foto: Hans Hoes.

solitair. Af en toe komt zelfs een sperwer op al 
die heerlijke vogelhapjes af en zijn de prooires-
ten van het feestmaal in de buurt te vinden.
Voor de eksters is de tuin ook een aantrekke-
lijke plek. Die hebben de vogelpindakaaspot-
houder met inhoud ontdekt, die aan de eerder 
genoemde lijsterbes is bevestigd. Hoewel ook 
eksters recht op eten hebben, liep de situatie uit 
de hand. Binnen de kortst mogelijke tijd was de 
pot door ze leeg geten. Dit gebeuren was niet 
wenselijk en om de bezoekfrequentie te verla-
gen werd geprobeerd ze de landingsmogelijk-
heid en daarmee ook het zitten op de houder 
te ontnemen. Slim als ze zijn hebben ze daar 
wat opgevonden. ‘Biddend voor de kost’, d.w.z. 
vliegend en klapwiekend met hun vleugels voor 
de houder proberen zij eten te pakken. Er is nu 
geen overlast meer. Vinken en een roodborst 
fladderen, alsof het kolibries zijn ook regelmatig 
voor de vogelpindakaas. 
In de tuin hangt ook een insectenhotel, een 
beschutte plek voor onder meer bijtjes, wespjes 
en parasitaire insecten. Een paartje koolmezen 
broedt jaarlijks in een nestkast. Kortom ook in je 
eigen tuin kun je meewerken aan de duurzaam-
heid en biodiversiteit.

Duurzame tuin ontwikkelen
Wat heb je nodig om van je eigen tuin 
een ‘tiny forest’ te maken? Zorg voor 
veel variatie in je tuin, vooral struiken en 
hagen met besjes en zo mogelijk ook ste-
kels (bescherming). Zoek een gevarieerd 
aantal bloemen (insecten), zo mogelijk 
een vijvertje (om te drinken en eten, kik-
kers en slakken), een paar vogelkastjes, 
zo mogelijk een insectenhotel en verwen 
de vogels in de winter. Zorg ervoor dat 
katten niet in je tuin kunnen komen.


