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Wat maakt een vierkante meter - want zo groot is het stuk tuin waarom het gaat - nou uit? Verrassend
veel, volgens stadsecologen. Eén betontegel minder kan al voor betere afwatering zorgen bij zware
regens zoals een paar jaar terug. En niet zo strak aanharken zorgt voor voedsel, water en beschutting
voor insecten en ander o zo belangrijk leven. Zo sluit 'De Wilde Tuin' aan bij "de maatschappij-brede
trend om niet tégen maar mét de natuur te werken", zeggen de initiatiefnemers, NRC Handelsblad en
Tilburg University. Samen met ecologen willen ze kijken wat er dan gebeurt: wat voor spannende
planten, krioelende beestjes en onverwachte bloemenpracht komen de deelnemers straks tegen?

In je hoofd
Maar dat is nog niet alles. Bij 'De Wilde Tuin' gaat het ook om hoe je het zelf beleeft, en wat het met je
doet. Want waar komt dat verlangen eigenlijk vandaan om alles maar de hele tijd strak en netjes te
willen houden? Komt dat uit de tuinbezitters zelf? Of is het omdat het nu eenmaal zo hoort, en omdat
ze bang zijn voor de afkeuring van de buren?

Een vierkante meter wildernis bij je
thuis: doe mee met 'De Wilde Tuin'

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Tilburg Universiteit

13-FEB-2022 - In het nieuwe citizen science project 'De Wilde Tuin', worden tuinbezitters
in het hele land uitgenodigd om vier seizoenen lang een klein stukje van hun tuin te laten
verwilderen. Dus: geen onkruid meer wieden, niet sproeien, bladeren laten liggen,
etcetera. NIOO-onderzoeker en rewilding-professor Liesbeth Bakker is een van de
wetenschappelijke begeleiders van het project.

https://www.nrc.nl/index/de-wilde-tuin/
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Deelnemers gaan het wilde stukje tuin op verschillende manieren beleven. Dat doen ze met hun eigen
zintuigen, en met een paar eenvoudige hulpmiddelen. Ervaringen worden vervolgens gedeeld in NRC,
onder andere in de vorm van persoonlijke verhalen, foto’s en ‘harde’ gegevens over plant- en
bodemleven. Daarbij krijgt elk seizoen zijn eigen thema. Een panel van zes wetenschappers  - onder
wie Liesbeth Bakker van het NIOO - staat klaar om de resultaten te duiden. Zo willen de
initiatiefnemers kijken of netheid echt een persoonlijke voorkeur is, of iets dat wordt ingegeven door
anderen. En hoe moeilijk het is om de norm te veranderen, van ‘netjes aangeharkt’ tot
‘natuurvriendelijk’.

Handje helpen
Dat 'rewilding' ook op deze schaal zin heeft, en wat het precies inhoudt, wordt ook duidelijk uit een
interview voor het project met één van Bakker's collega's, de Deense ecoloog Jens-Christian Svenning.
Die heeft zijn 'saaie gazon' laten verwilderen tot een plek met maar liefst 250 plantensoorten.
Waaronder een aantal bijzondere, zoals de brede orchis. Zijn tip is dat je de natuur best een handje
mag helpen, anders gaan bepaalde soorten domineren en ligt eentonigheid op de loer. Plaats
daarom een houtblok voor de pissenbedden, maak een poeltje of plant zaadjes. Volgens Svenning
kunnen deelnemers aan 'De Wilde Tuin' op hun vierkante meter zo tot wel twintig nieuwe soorten
krijgen.

Eén van de manieren om het verschil te meten, is door mee te doen aan de jaarlijkse
Bodemdierendagen van het NIOO, het Centrum voor Bodemecologie en steeds meer organisaties die
daarbij helpen. Als je daar je waarneming invult, breng je het bodemleven in kaart en krijgt je tuin
automatisch een cijfer voor de biodiversiteit. De Bodemdierendagen gaan daarom dit jaar ook
samenwerken met 'De Wilde Tuin'.

Grote belangstelling
Het project is gister in NRC Handelsblad gelanceerd. Maar de website ging afgelopen week al live.
Volgens Ben Vollaard, hoofddocent aan Tilburg University en organisator samen met NRC, is de
belangstelling groot. "Mensen weten het nu al te vinden en zijn enthousiast. Zonder publiciteit
duizenden aanmeldingen op de eerste drie dagen... dat belooft wat!"
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https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/08/leven-als-een-grote-grazer-in-een-snipper-vol-soorten-a4085208
https://bodemdierendagen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GDxXpJ7B5XI
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'De Wilde Tuin' heeft �nanciële ondersteuning ontvangen vanuit het pilotfonds ‘Gewaardeerd!’ van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Tekst: NIOO-KNAW & Tilburg University 
Foto: het type 'groene tuin' van Bodemdierendagen.nl (voorbeeldtuin van Matty Berg)

  

  

De tu

Tuin met

33 duizend liefhebbers van natuur krijgen het al 
GRATIS natuurnieuws per email van Nature Today! 
Topbiologen delen hun kennis graag.  
Meld je ook aan

https://www.knaw.nl/nl/prijzen/fondsen/pilotfonds-wetenschapscommunicatie-door-wetenschappers-gewaardeerd
https://nioo.knaw.nl/nl/news/een-vierkante-meter-wildernis-bij-je-thuis
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/tilburg-university-en-nrc-handelsblad-starten-crowdsourcing-project
https://bodemdierendagen.nl/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUUU1Vx4fYv_GHcOslQfjhruIBNfS1qVjlqmWkpEO6ueR5fgmEAEgkfHCH2CRjIuF7BegAbDnvawByAEJqQI__V-eSqqyPqgDAcgDywSqBJoCT9CyN2l2ao_--HXfk_QlDiI5KT1eShXry-rqJMRbZfsoK1iAxxUdFvdKVEtdHjfDYqi-8rwhBvU4n0YyIimuVaNstPRp_OunN-VbbnHMYCh028q9mWArwNWl5KJEeI4-pL8nNLPv0iGvvWtaBloMY_X5zhcoZqvu5TeELAAR2GJi6KcGOFzk_a0InlYWaHXnP6rBUy7JaCiGULYDDGJRWeidIVC5oI-hNZTnQAE9sImGijfPvKtuXgOHomeRTu7XswR0dOU6ERIa4l1N0s-WNCa1rQHy6xkgNlNd9AOZZoUmUZYaQbctuby-AosmN6xtslwu4k7V6rhrAQtjrTlGnOeHUXGxza-K9816W7Ok7ba2TgtU2DZ4dJn7wATK0uCW0QOQBgGgBi6AB7iYwtMCiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQnAXmxIlkVhyIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEw3QFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3eDFAqsPelX-CJfnDYuvTinsqCPy5EuMRpo5UZ76djlgFzT9kfR2cU5CXaGfY2KMRRwzJiSeevB7MBsh2qYfLDOUmN-qihpnaXsmX3CJ0ZuRyho05sDnyscD0KB9IMOq5l7nFATqOhbGxkutkKVySLyd3xYg&sig=AOD64_3hOAFXktAJlPN4u_pAB5RHCMBm3Q&client=ca-pub-8006895269494090&nb=9&adurl=https://jaapsterk.nl/%3Fgclid%3DCjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UH8nw5U1oyemD-Q4WNRKUREA0TfuBfw7bswih2RtaGV79K016AF0ZIxoC1fYQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUUU1Vx4fYv_GHcOslQfjhruIBNfS1qVjlqmWkpEO6ueR5fgmEAEgkfHCH2CRjIuF7BegAbDnvawByAEJqQI__V-eSqqyPqgDAcgDywSqBJoCT9CyN2l2ao_--HXfk_QlDiI5KT1eShXry-rqJMRbZfsoK1iAxxUdFvdKVEtdHjfDYqi-8rwhBvU4n0YyIimuVaNstPRp_OunN-VbbnHMYCh028q9mWArwNWl5KJEeI4-pL8nNLPv0iGvvWtaBloMY_X5zhcoZqvu5TeELAAR2GJi6KcGOFzk_a0InlYWaHXnP6rBUy7JaCiGULYDDGJRWeidIVC5oI-hNZTnQAE9sImGijfPvKtuXgOHomeRTu7XswR0dOU6ERIa4l1N0s-WNCa1rQHy6xkgNlNd9AOZZoUmUZYaQbctuby-AosmN6xtslwu4k7V6rhrAQtjrTlGnOeHUXGxza-K9816W7Ok7ba2TgtU2DZ4dJn7wATK0uCW0QOQBgGgBi6AB7iYwtMCiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQnAXmxIlkVhyIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEw3QFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3eDFAqsPelX-CJfnDYuvTinsqCPy5EuMRpo5UZ76djlgFzT9kfR2cU5CXaGfY2KMRRwzJiSeevB7MBsh2qYfLDOUmN-qihpnaXsmX3CJ0ZuRyho05sDnyscD0KB9IMOq5l7nFATqOhbGxkutkKVySLyd3xYg&sig=AOD64_3hOAFXktAJlPN4u_pAB5RHCMBm3Q&client=ca-pub-8006895269494090&nb=0&adurl=https://jaapsterk.nl/%3Fgclid%3DCjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UH8nw5U1oyemD-Q4WNRKUREA0TfuBfw7bswih2RtaGV79K016AF0ZIxoC1fYQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUUU1Vx4fYv_GHcOslQfjhruIBNfS1qVjlqmWkpEO6ueR5fgmEAEgkfHCH2CRjIuF7BegAbDnvawByAEJqQI__V-eSqqyPqgDAcgDywSqBJoCT9CyN2l2ao_--HXfk_QlDiI5KT1eShXry-rqJMRbZfsoK1iAxxUdFvdKVEtdHjfDYqi-8rwhBvU4n0YyIimuVaNstPRp_OunN-VbbnHMYCh028q9mWArwNWl5KJEeI4-pL8nNLPv0iGvvWtaBloMY_X5zhcoZqvu5TeELAAR2GJi6KcGOFzk_a0InlYWaHXnP6rBUy7JaCiGULYDDGJRWeidIVC5oI-hNZTnQAE9sImGijfPvKtuXgOHomeRTu7XswR0dOU6ERIa4l1N0s-WNCa1rQHy6xkgNlNd9AOZZoUmUZYaQbctuby-AosmN6xtslwu4k7V6rhrAQtjrTlGnOeHUXGxza-K9816W7Ok7ba2TgtU2DZ4dJn7wATK0uCW0QOQBgGgBi6AB7iYwtMCiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQnAXmxIlkVhyIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEw3QFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3eDFAqsPelX-CJfnDYuvTinsqCPy5EuMRpo5UZ76djlgFzT9kfR2cU5CXaGfY2KMRRwzJiSeevB7MBsh2qYfLDOUmN-qihpnaXsmX3CJ0ZuRyho05sDnyscD0KB9IMOq5l7nFATqOhbGxkutkKVySLyd3xYg&sig=AOD64_3hOAFXktAJlPN4u_pAB5RHCMBm3Q&client=ca-pub-8006895269494090&nb=7&adurl=https://jaapsterk.nl/%3Fgclid%3DCjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UH8nw5U1oyemD-Q4WNRKUREA0TfuBfw7bswih2RtaGV79K016AF0ZIxoC1fYQAvD_BwE
https://www.naturetoday.com/intl/nl/crowdfundingactie
https://www.naturetoday.com/intl/nl/registration

