Toon uw Groene Tuin 2015
BIMBY onderzoek naar de bijdrage van tuinen in
Roermond aan biodiversiteit en een duurzame
leefomgeving

In Opdracht van

TOON UW GROENE TUIN 2015
To plant a garden is to believe in tomorrow – Audrey Hepburn
In 2011 hebben de Verenigde Naties in Aichi in Japan wereldwijde doelen opgesteld voor de bescherming van
biodiversiteit. Biodiversiteit is het leven op aarde in al haar diversiteit en verschillende facetten, van klein tot
groot (alle dieren, planten, micro-organismen, grotere en kleinere ecosystemen). Het eerste doel van de lijst
van deze Aichi-doelen is dat in 2020 op zijn laatst alle mensen bewust zijn van de waarde van biodiversiteit en
de stappen die men kan nemen om biodiversiteit te beschermen en verstandig en duurzaam te gebruiken (CBD,
2011).
Met de tuinenwedstrijd Toon uw Groene Tuin draagt de Gemeente Roermond bij aan dit wereldwijde
natuurbeschermings-doel. Waarom? Omdat u in uw eigen tuin, zodra u de deur uitstapt, in aanraking komt
met de biodiversiteit dicht bij huis. Simpel door te tuinieren leert u iets over de natuur, over de planten en
dieren die in uw tuin en in uw woonomgeving leven. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat mensen die
van de natuur in hun tuin houden, ook meer doen voor natuurbescherming ergens anders op de wereld.
Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk voor natuurorganisaties of het doneren van geld aan goede
doelen zoals WWF. En zeg nou zelf: wat geeft er nou een beter gevoel dan dat je iets kunt bijdragen aan
natuurbescherming door goed voor de planten en dieren in je eigen tuin te zorgen?
In andere woorden: een betere wereld begint in je eigen tuin.
In de afgelopen jaren heeft er echter – ook in Roermond - in toenemende mate verstening van particuliere
tuinen plaatsgevonden. Dat heeft negatieve gevolgen voor de natuur in en rondom de stad, maar ook voor het
leefklimaat en het leef comfort van u als bewoner. Verstening zorgt er voor dat regenwater niet door de
bodem opgenomen kan worden en door weg te spoelen de riolering overbelast. Daar komen overstromingen
van. Een versteende omgeving kan ook hittestress op warme zomerdagen veroorzaken. Een groene omgeving
met planten en bomen is al snel 10 graden Celsius koeler dan een betegeld plein.
Om de leef-kwaliteit in de stad hoog te houden wil de Gemeente Roermond haar inwoners meer betrekken bij
de vergroening van de stad. Ook wil ze wil graag weten in welke mate de particuliere tuinen in Roermond
bijdragen aan bevordering van natuur en een goed leefklimaat in de stad. Met de 2015 editie van Toon uw
Groene Tuin wil de Gemeente Roermond actief bijdragen aan het bewustzijn van het algemene belang van een
groene particuliere tuin. Daarmee voert de Gemeente tevens de Motie Vergroening/Ontharding die op 13
november 2014 unaniem door de Gemeenteraad is aangenomen (zie ook Appendix 1).
Om meer te weten te komen over de relatie van de deelnemers van Toon uw Groene Tuin met hun tuin, heeft
de Gemeente Roermond het instituut voor duurzame ontwikkeling (ICIS) van Maastricht University gevraagd
om de deelnemers te interviewen en de tuinen met de BIMBY (acroniem voor Biodiversity in My Back Yard)
methode te analyseren op hun bijdrage aan biodiversiteit en een duurzame leefomgeving.
Dit document is een verslag van dit onderzoek door Maastricht University. Allereerst vindt u een uitleg over de
gehanteerde BIMBY methode en de wijze van analyseren. Daarna vindt u een hoofdstuk met achtergronden
over het belang van de groene tuin. Vervolgens worden de resultaten besproken van de analyse van de
interviews en de tuinbezoeken die voor dit onderzoek gedaan zijn. Afsluitend worden de ambassadeurs van de
vijf tuinen met de meeste BIMBY punten in het zonnetje gezet.
Voor vragen en opmerkingen over dit onderzoek kunt u terecht bij:

Dr. Carijn Beumer
Assistant Professor Sustainability and Urban Greening
Maastricht University
carijn.beumer@maastrichtuniversity.nl
043-3883943
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HOOFDSTUK 1 METHODE

Huiskamer beschuttende voortuin van Mevrouw Schreurs
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1.1 DE BIMBY METHODE
De BIMBY methode is een methode om zowel de ecologische als de sociale en culturele factoren die bijdragen
aan biodiversiteit in de tuin te kunnen ‘meten’ (Beumer & Martens, 2015a). De methode is tot stand gekomen
en getest via onderzoek in tuinen in Maastricht en in Phoenix, Arizona (Beumer & Martens, 2015b).
BIMBY is een afgeleide van NIMBY – Not in My Back Yard – en staat voor Biodiversity in My (Back) Yard ofwel
biodiversiteit in mijn (achter)tuin.
De BIMBY Methode bestaat uit drie onderdelen:
1.
2.
3.

Een interview met de eigenaar/tuinier over tuinier-stijl, voorkeuren en wereldbeeld
Een observatie-bezoek aan de tuin. De onderzoeker kijkt naar wat er in de tuin aanwezig is en maakt
foto’s van de tuin.
Gedetailleerde analyse van foto’s.

De analyse van de tuin wordt gedaan aan de hand van het BIMBY raamwerk met diverse indicatoren:
Figuur 1.1. Het BIMBY raamwerk

1.1.1
De bodem
De onderzoeker kijkt eerst naar welk soort habitatstructuur de tuin heeft: groen, water, woestijn of gemengd
(zie onderste laag Figuur 1). Daarna kijkt de onderzoeker naar de bodembedekking. Hoeveel van de bodem is
kaal en hard of rul en aangeharkt? Hoeveel van de bodem is betegeld, hoeveel mulch (bodem bedekkende laag
van organisch materiaal zoals houtsnippers) ligt er, en welk percentage van de tuin is gazon? Of is de tuin
helemaal bedekt met planten? Het type bodembedekking zegt iets over de waterdoorlaatbaarheid van de
grond. Een bodem met veel planten zal water goed opnemen. Bij een verharde bodem zal het water
wegspoelen en de tuin niet ten goede komen. Een aangeharkte tuin neemt wel water op maar de bodem zal
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de organische materialen (zoals blaadjes en plantafval) missen die hem (en de bodemdiertjes) voeden en
vruchtbaar maken.
1.1.2 Planten
Daarnaast kijkt de onderzoeker naar de aanwezigheid en hoeveelheid van inheemse en exotische planten
soorten. Inheemse planten zoals het krentenboompje (Amelanchier) zijn vaker een thuis en een voedselbron
voor inheemse vogels en insecten dan exotische planten zoals de Rododendron die uit Azië geïmporteerd is.
Veel inheemse soorten worden als ‘onkruid’ bestempeld, maar bieden een noodzakelijke voedselbron of
geboortekamer aan bepaalde insecten. De dagpauwoog heeft bijvoorbeeld brandnetels nodig als kraamkamer
voor haar rupsen.
Ook de verticale diversiteit van de beplanting wordt meegewogen. Verticale diversiteit betekent of er lage
gewassen (zoals bodembedekkers) gemengd zijn met middelhoge gewassen (struiken) en hoge gewassen
(bomen).
1.1.3 Infrastructuur
Naast bodem en planten wordt ook de infrastructuur van de tuin bekeken. Zijn er heggen, schuttingen,
waterafscheidingen, muurtjes of rotswanden die de tuin afbakenen? Zulke afbakeningen vormen ofwel een
belemmering voor dieren -- schuttingen en muren maken het bijvoorbeeld moeilijk voor egels om van tuin
naar tuin te wandelen -- of ze geven dieren een thuis of schuilplaats -- zoals oude hagen die een nestplaats
bieden voor merels en mussen, of oude muurtjes met gaten waarin wilde metselbijen kunnen wonen.
1.1.4 Dieren
Tijdens het interview wordt aan de bewoners/tuiniers gevraagd welke diergroepen (vogels, kleine zoogdieren,
grote zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, insecten, spinnen, kevers, bodemdieren) er veel waargenomen
worden. Er is in het gesprek open ruimte om specifieke soorten te benoemen en een anekdote te vertellen
over een bijzondere belevenis met een dier. Ook wordt er gevraagd naar welke dieren de tuinier graag in de
tuin ziet en welke liever niet.
1.1.5 Aantrekking en verstoring
Bepaalde door mensen geplaatste attributen in de tuin kunnen dieren aantrekken of juist verstoren. Met de
BIMBY methode worden zulke attributen ook meegewogen. Nestkastjes, insectenhotels, voedselplateaus,
composthopen, groente- en fruit-tuintjes, vijvers en vogelbadjes zijn een paar voorbeelden van attributen die
niet vanzelf in de natuur voorkomen maar wel dieren aantrekken. Ook irrigatiesystemen trekken vaak dieren
zoals vogels aan (maar pas op, juist op hete droge dagen ligt waterverspilling op de loer). Meubels, BBQ, (niet
natuurlijke) zwembaden, speelgoed, vervoermiddelen, of huisdieren (honden en katten) verstoren juist weer
de wilde dieren die wellicht op zoek zijn naar een thuis of voedselplaats.
1.1.6 Onderhoud
De mate van onderhoud van de tuin draagt ook bij aan de mate waarop dieren rustig in de tuin kunnen leven.
Een nette tuin die wekelijks aangeharkt wordt biedt minder ruimte voor dieren zoals egels, die baat hebben bij
rommelhoekjes, takkenhopen en stapels herfstbladeren. Ook het gebruik van machines voor het onderhoud
werkt verstorend vanwege het lawaai dat ze produceren of het gevaar dat ze opleveren voor bijvoorbeeld
vogelnestjes in de haag. De mate van onderhoud zegt ook iets over de tijd die de bewoner aan de tuin wil
spenderen en de voorkeur voor bijvoorbeeld een nette of een natuurlijke tuin.
1.1.7 Designstijl
De designstijl zegt vooral iets over het wereldbeeld van de bewoner. Houdt de bewoner van tradities en houdt
hij of zij zich graag aan heersende normen en waarden, dan zal je eerder een gazon met bloemperkjes vinden
dan een tuin met boomhutten, een voedselbos of een tuin waarin je een mini-wereldreis van de bergen naar
de zee kunt maken. Iemand die kiest voor een tuin in de Franse Versailles-stijl, met mooi geknipte buxus-hagen
in geometrisch aangelegde vormen houdt waarschijnlijk meer van orde en regelmaat dan iemand die een
Engels cottage tuin heeft waarin verzorgde wildernis de toon voert. De Engelse dichter Alfred Austin zei niet
voor niets: “Laat me uw tuin zien en ik zeg u wat u bent”.
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1.1.8 Duurzaamheidswaarden en Wereldbeeld
Om dieper op het wereldbeeld van de bewoner/tuinier in te gaan en te kijken in hoeverre de bewoner/tuinier
betrokken is bij onderwerpen als natuur en duurzaamheid worden tijdens het interview een aantal vragen
gesteld waarin gevraagd wordt naar consumptiepatronen, eigen rol voor de toekomst, natuurbeeld, motto en
voorkeuren voor bepaalde tuinen en huizen (met hoge en lage ecologische voetafdruk).
1.1.9 Ecosysteem diensten
Ecosysteem diensten zijn diensten of producten die de natuur aan mensen of andere organismen levert (MEA,
2005): bijvoorbeeld schoon drinkwater, schone lucht, een aangenaam klimaat, of voedsel en materialen om
mee te bouwen. Maar ook culturele diensten, zoals het leren over de natuur of het genieten van schoonheid
of het ontspannen, sporten en recreëren in de natuur horen daarbij. Op deze manier draagt de natuur
bijvoorbeeld bij aan onze gezondheid en ons welbevinden. Tijdens het interview wordt de bewoners/tuiniers
via een lijst gevraagd welke ecosysteem diensten zij in hun tuin kunnen identificeren.
1.1.10 Context
Naast het kijken naar de tuin zelf, wordt ook de context van de tuin meegenomen in de analyse. Is de wijk
waarin de tuin zich bevindt bijvoorbeeld sterk betegeld en deze ene tuin heel rijk aan biodiversiteit, dan heeft
deze ene tuin een hoge positieve waarde ten opzichte van zijn omgeving. Is de tuin rijk aan biodiversiteit maar
vooral beplant met exotische planten, dan zal de tuin een lagere positieve waarde hebben voor de natuurlijke
omgeving. Is de tuin heel groen en weelderig, maar bevindt hij zich in een natuurlijk woestijngebied (zoals in
Phoenix, Arizona), dan zal de tuin die veel besproeid moet worden weliswaar bijdragen aan de biodiversiteit en
een fijner leefklimaat op korte termijn, maar zal op lange termijn deze tuin problemen opleveren wat betreft
de watervoorraad voor de stad en de omgeving. Daarom is het belangrijk om niet alléén naar de tuin te kijken,
maar ook welke rol de tuin speelt in haar wijdere omgeving. In het interview wordt ook gevraagd hoe ver de
bewoner denkt dat de positieve invloed van zijn/haar tuin op de natuur rijkt.
Sterk verharde straat
In een sterk verharde
straat springt één
groene tuin er al snel
uit en draagt veel bij
aan de natuur in de
omgeving. Een groene
en biodiverse tuin in
een omgeving met
veel groene
biodiverse tuinen
draagt op zichzelf iets
minder bij aan de
natuur in de
omgeving, maar is
samen met de andere
tuinen onmisbaar in
het grotere geheel
van de groene
infrastructuur. Alle
bee(s)tjes helpen.
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1.2 ANALYSE
De analyse van de tuinen met de BIMBY Methode gebaseerd op de volgende onderdelen:
1.
2.
3.

Een interview met de eigenaar/tuinier;
Een observatie-bezoek aan de tuin;
Gedetailleerde analyse van foto’s.

1.2.1 Het interview
De onderzoeker bezocht de tuineigenaren sprak met hen via een semigestructureerd interview waarin binnen
een uur vragen gesteld werden over de tuinier-gewoontes, dieren in de tuin, beleving van de tuin, overlast in
of via de tuin, voorkeuren, wereldbeeld en duurzaamheid.
1.2.2 Het observatie-bezoek
Tijdens het observatie bezoek aan de tuin kijkt de onderzoeker naar wat er in de tuin aanwezig is, maakt foto’s
van de tuin, zowel een overzichtsfoto als foto’s van kenmerkende details, en stelt nog wat specifieke vragen
aan de bewoner/tuinier naar aanleiding van details in de tuin.
1.2.3. Analyse van de foto’s
De foto’s worden geanalyseerd aan de hand van het BIMBY raamwerk zoals in Hoofdstuk 1.1 besproken. De
gegevens van de foto’s en de interviews en observaties worden samen vertaald naar een statistisch
programma (IBM SPSS Statistics 22). Met behulp van dit programma zijn descriptieve analyses van de gegevens
gemaakt. Voor dit rapport is vooral gebruik gemaakt van frequentie-analyses en kruistabellen. De kwalitatieve
onderdelen van het interview (zoals definities en diersoorten die genoemd werden) zijn via Word Clouds
vertaald naar visuele resultaten. Daarin wordt via het formaat van de woorden zichtbaar welke woorden of
tekst het meest gebruikt wordt door de deelnemers.
1.2.4 De BIMBY-Score
De deelnemende tuinen worden via een puntensysteem gebaseerd op de analyses gerangschikt. De vijf tuinen
met de hoogste BIMBY-score werden tijdens de prijsuitreiking op 16 november 2015 in Roermond in het
zonnetje gezet en mogen hun tuin een Tuinreservaat noemen.
De winnaars van de BIMBY-Score

Vlnr: Mw. Lelijveld; Mw. Beckers; Mw. Linnartz; Dr. Beumer; Hr. Van Cruchten; Mw. Wolters; Mw. Bronkhorst
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HOOFDSTUK 2 NATUURBESCHERMING VIA DE TUIN

(Niet) zomaar een mens-, vlinder- en bij-vriendelijke tuin in Roermond
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2.1 INLEIDING
Tuinen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan natuurbescherming. Ze zijn van invloed op de natuur
binnen en buiten de stad. Bijvoorbeeld via het versterken van een groene infrastructuur (een groen
wegennetwerk voor planten, dieren en mensen); via inspirerende natuurlijke tuintrends; via educatie en leren
over natuur in je tuin; via het ontstaan van een affectieve band met de natuur via beleving en door de zorg
voor de natuur in je eigen tuin. Mensen die van de natuur in hun tuin houden, geven ook vaker geld aan
natuurbeschermingsorganisaties of doen daarnaast nog vrijwilligerswerk in de natuur.

Tuinreservaten verdienen zichtbaarheid
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2.2 LANDSCHAPPELIJKE VERBINDINGEN
Hoewel tuinen kleine op zichzelf staande postzegeltjes in het landschap lijken, is niets minder waar. Tuinen
verbinden (in potentie) de groene delen van de stad en het groen van de stad met het groen buiten de stad.
Dit verbonden groene landschap wordt ecologische hoofdstructuur genoemd. Het is net een netwerk van
wegen, snelwegen, kleine paadjes en pleintjes, maar dan in het groen en niet voor auto’s en fietsen, maar voor
dieren, insecten en planten.
Voor een goede bijdrage aan deze groene infrastructuur moeten de tuinen natuurlijk wel groen en divers
beplant zijn. Dan leveren ze kwalitatief de beste bijdrage aan een gezonde natuurlijke leefomgeving voor mens
en dier.
2.1.1 Structurele Verbindingen
Groengebieden en dus ook tuinen kunnen structureel aan elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat ze fysiek
aan elkaar aansluiten en weinig barrières hebben. Dieren zoals egels, kikkers of eekhoorns kunnen dan
makkelijk van de ene tuin naar de andere lopen en via de tuinen naar een natuurgebied. Schuttingen, muren,
wegen of betegelde tuinen versnipperen dit groene landschap, waardoor dieren zich minder makkelijke
kunnen verplaatsen.
2.1.2 Functionele Verbindingen
De verbinding van groengebieden kan ook functioneel bekeken worden. Dan gaat het niet om de fysieke
aaneensluiting van gebieden per sé, maar om de schuilplaatsen en het voedsel dat dieren op een veilig
overbrugbare afstand kunnen vinden om aan hun behoeften te voldoen. Soms is het voedsel en de schuilplaats
voor een diersoort niet op dezelfde plek. Een honingbij vliegt bijvoorbeeld tot 3 kilometer (bij heel mooi weer
ook wel tot 5 kilometer) om nectar te kunnen vinden. Een egel loopt niet zo ver, maar moet vaak ook in
verschillende groengebieden zoeken naar voedsel en schuilpaatsen. Als er dan ineens een schutting gebouwd
wordt tussen het gemeentebosje en de tuin, of als er een aantal tuinen betegeld worden, of als een weg
tussen de tuinen ligt die voor de egel nuttig (functioneel) zijn, dan heeft deze het een stukje moeilijker om
veilig van de ene plek naar de andere te komen dan een bij of een vogel: deze kunnen vliegen. Groengebieden
die niet fysiek aan elkaar aansluiten maar dieren wel de gelegenheid geven om veilig van de noodzakelijke
functies van het landschap gebruik te maken, worden stapstenen (stepping stones) genoemd (Beumer, 2014).

Ecologische Hoofdstructuur met tuinen als stapstenen
of corridors
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De afstand die een honingbij vliegt: 3 tot 5 km

2.3 TRADITIE, INSPIRATIE EN BELEVING
Een betere wereld begint in je tuin. Niet alleen door de landschappelijke verbinding van de tuin met het
omringende landschap, maar ook door het doorgeven van culturele tradities op het gebied van tuinieren en
tuininrichting. Daarnaast spelen hedendaagse promotie van bepaalde typen tuinen door commerciële partijen,
tuintijdschriften en tuin-programma’s op TV een grote rol. De beleving van natuur dicht bij huis zorgt er ook
voor dat je meer affiniteit voelt met natuur elders op de wereld.
2.3.1 Het veranderende ideaalbeeld van de tuin
Tuininrichting en tuinontwerp hebben een hele lange geschiedenis. Door de eeuwen heen is de rol en functie
van de tuin ook altijd verschillend geweest. De oudst bekende tuinen zijn misschien wel de hangende tuinen
van Babylon, van ongeveer 600 v C. Ze zijn nu één van de zeven Wereldwonderen. De oude Egyptenaren
hadden voedselvoorzienende tuinen die zich langzaamaan ook ontwikkelden tot sier en plezier-tuinen. De
Romeinen ontwierpen tuinen die symbolische uitdrukking gaven aan de ‘orde’ van de wereld en het heelal.
Kloostertuinen in de Middeleeuwen waren toonaangevend in het herbergen van geneeskrachtige planten. Ook
de tuinen van de oude Aziatische culturen waren vol betekenis en symboliek. Deze heeft vooral te maken met
de relatie tussen de mens, de natuur en de spirituele wereld. Perzische tuinen verbeelden bijvoorbeeld het
paradijs op aarde. Japanse (Zen) tuinen fungeren als plaatst voor meditatie. Chinese Feng Shui tuinen hebben
de functie om de harmonie van het landschap en tussen landschap bewoners te bewerkstelligen.
De Nederlandse tuingeschiedenis is sterk beïnvloed door Franse, Italiaanse, Engelse en Duitse tradities, veelal
gericht op het realiseren van esthetische idealen die kleuren en vormen met elkaar combineren en daarmee
een bepaalde mate (soms meer, soms minder) van orde proberen te scheppen in de ‘wilde’ natuur.
Sinds de jaren ’90, hebben tuinprogramma’s op televisie een ‘tuin-ideaal’ gepromoot dat past bij het drukke
leven van succesvolle werkende mensen: de onderhoudsvrije tuin; de tuin als verlengde van je huiskamer; de
loungetuin waar je overkapt kunt uitrusten van alle drukte op een lounge-set, met een BBQ of buitenkeuken er
naast. Lekker en gemakkelijk.
Versteende Loungetuin

Bron: http://www.oscarsgroen.nl/projecten/moderne-loungetuin.html
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2.3.2 De rol van inspiratie: media en nieuwe trends
Het beeld is dus vooral via de media de Nederlandse samenleving ingeslopen dat een gemakkelijke, relax en
onderhoudsvriendelijke tuin ‘dus’ een betegelde tuin is. Dat er ook beplantingsschema’s en tuinontwerpen zijn
die weinig werk kosten en tegelijk ook mooi zijn, en een positieve rol spelen in het ecosysteem en leefklimaat
van de stad, heeft in de media en tuincommercie niet zo veel aandacht gekregen. Duurzaamheid wordt in de
tuinprogramma’s nog steeds vooral gerelateerd aan FSC hout en gerecyclede tegels. Niet zozeer aan de
invloed die je tuin heeft op het verminderen van hittestress, wateroverlast, een schone lucht, biodiversiteit of
je eigen gezondheid. Daarnaast is er het beeld ontstaan dat je beter kunt ‘chillen’ en uitrusten op een loungeset met een cocktail en BBQ, terwijl er ondertussen een bibliotheek vol aan wetenschappelijk onderzoek
gepubliceerd is dat laat zien dat je juist opknapt in een natuurlijke groene omgeving. Groen draagt bij aan je
1
welzijn en gezondheid en helpt je herstellen van stress en vermoeidheid .
Tuin van Familie Mokveld, Kapellerlaan
Deze achtertuin van Familie Mokveld
draagt door zijn groene karakter en
diverse beplanting met vooral
inheemse soorten bij aan de natuur.
De bloeiende planten leveren nectar
aan bijen en vlinders, er zijn voldoende
waardplanten waar rupsen zich kunnen
verpoppen.
Er is veel ruimte voor kleine dieren
zoals egels om zich te verschuilen,
fruitstruiken en bessen leveren voedsel
voor vogels.
Insectenhotels, ongevoegde stenen
muurtjes, een stapeltje hout, en het
ontwerp van een tuinbank van
overgebleven vlonderhout, bieden
bestuivers zoals wilde bijen en andere
nuttige plaagbestrijdingsdiertjes
voldoende woonruimte.
Een prachtige natuurlijke zwemvijver
met een houten terras en tuinhuisje
geven de bewoners voldoende ruimte
en gelegenheid om te genieten van de
natuur in hun tuin.

Kortom: de verstening van tuinen is een trend die ingegeven is door een bepaald beeld van wat een
gemakkelijke relaxte tuin zou moeten zijn. Deze trend kan gekeerd worden door daar een ander beeld
tegenover te stellen: het beeld van een mooie en vooral gemakkelijke tuin waar je kunt relaxen, die

1 Zie bijvoorbeeld het onderzoek naar Vitamine G van Dr. Jolanda Maas (VU):
http://www.stad-en-groen.nl/upload/artikelen/sg214groenestad.pdf
En het onderzoek van Professor Agnes van den Berg (RUG):
http://content.alterra.wur.nl/webdocs/internet/corporate/prodpubl/boekjesbrochures/vanbuitenwordjebeter.pdf
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tegelijkertijd ook groen is en op die manier iets bijdraagt aan je directe en minder directe leefomgeving en de
natuur.
Wat is er nodig om dit tuinbeeld om te buigen naar een groener beeld? De Tv-programma’s zouden een
‘steentje’ bij kunnen dragen, maar ook mensen zoals u en ik: mensen die dit groene wiel al uitgevonden
hebben en met hun enthousiasme en kennis andere mensen kunnen inspireren tot het vergroenen van hun
tuin. Een tuinenwedstrijd en de publiciteit die daaromheen gecreëerd wordt is een voorbeeld van meer
aandacht voor de groene gemakkelijke tuin.
Inspiratie werkt meestal als een lopend vuurtje. Als er iemand begint, volgen er snel anderen en kan de
verandering, die eerst heel klein leek, grote gevolgen hebben in de toekomst. In de wetenschap noemen we
dat het ‘butterfly effect’: het idee dat de vleugelslag van een vlinder het weer aan de andere kant van de
wereld kan beïnvloeden. Dit betekent niet meer dan dat een kleine lokale actie grote onverwachte gevolgen
kan hebben op een onverwachte plaatst heel ergens anders. Daarom zou je kunnen zeggen: de bescherming
van de Amazone begint in je eigen voortuin.
2.3.3 De Pigeon Paradox: beleving doet leven
Als stadsbewoner die nauwelijks buiten de stad komt kun je toch over de natuur leren en er van gaan houden.
Het beste werkt het om de natuur dicht bij huis te beleven. Bijvoorbeeld door de vogels te voeren, nestkastjes
in je tuin op te hangen of door te tuinieren. Als je tuiniert kom je vanzelf vele interessante planten en dieren
tegen waarover je je geregeld afvraagt wat het is, wat het doet, wat het eet, of hoe het in je tuin terecht komt.
Zonder dat je het misschien meteen doorhebt, leer je daar heel veel van (Dunn, Gavin, Sanchez, & Solomon,
2006).
Groene kikker in de vijver van de Heer Boers, Borgeind
Door duiven in de stad te voeren of door elke
dag even naar de kikker in je vijver te kijken
bouw je ook aan een empathische relatie met
de natuur buiten de stad.

2

Wetenschappers hebben laten zien dat je door binnenin de stad met groen bezig te zijn, en er positieve
ervaringen met de stadsnatuur of stadsdieren te hebben -- bijvoorbeeld door het voeren van duiven of andere
vogels -- je aan een positieve relatie met de natuur buiten de stad bouwt, zonder dat je daar (vaak) hoeft te
komen. In wetenschappelijke termen wordt deze ogenschijnlijke tegenstelling wel de Pigeon Paradox (duivenparadox) genoemd (Dunn et al., 2006). Via positief contact met ‘kleine’ stadsnatuur gaan mensen van de
‘Grote Natuur’ buiten de stad houden. Mensen die eenmaal van de natuur houden, doneren ook vaker geld
aan goede doelen voor de natuur, of doen vrijwilligerswerk in lokale natuurbeschermingsorganisaties. Kortom,
natuurbeleving doet natuur leven.

2 http://connectedbynature.com/2011/03/conserving-nature-orlearning-to-love-the-pigeon/
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2.4 CONSUMPTIE
Ondanks dat steden slechts 2% van het oppervlak van de aarde in beslag nemen, dragen zij bij aan maar liefst
75% van het verbruik van de grondstoffen en hulpbronnen van de wereld. Dat komt deels doordat 50% van de
wereldbevolking in stedelijk gebied woont.
Door te consuminderen en verstandig om te gaan met voedsel, water, energie, bouwmaterialen, hout, en
andere materialen en spullen die we als stadsbewoners (denken) nodig (te) hebben, kan een deel van dat
grondstoffen gebruik gereduceerd worden. Hiermee draag je niet alleen bij aan de vermindering van CO2 in de
atmosfeer (klimaatverandering), maar ook direct aan de bescherming van de natuur (ecosystemen en
biodiversiteit) over de hele wereld.
Sta af en toe eens even stil bij de dingen die je in het dagelijks leven doet, koopt, of weggooit en bedenk eens
welk effect dat wat je op het punt staat te doen op de natuur buiten de stad kan hebben. Een dag in de week
minder vlees eten heeft bijvoorbeeld hetzelfde effect op mondiale energiebesparing als 1250 km minder
3
autorijden . En in plaats van oude bouwmaterialen weg te gooien kun je het ook hergebruiken. Familie
Mokveld, bijvoorbeeld, deed dit door vlonderplanken te recyclen voor een tuinbank die tegelijkertijd een
schuil-flat is voor kleine dieren.
Kortom: door zelf zuiniger en bewuster te leven, draag je veel bij aan de bescherming van de natuur binnen en
buiten je eigen directe leefomgeving.
Tuinbank van gerecyclede vlonderplanken in de tuin van Familie Mokveld

3 Uitgebreide informatie over de bijdrage van veeteelt aan klimaatverandering: http://www.fao.org/3/i3437e.pdf
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HOOFDSTUK 3 RESULTATEN

Uitbundig insectenhotel van Mevrouw Beckers
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3.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk zullen de resultaten besproken worden van het BIMBY onderzoek naar de tuinen die de
deelgenomen hebben aan de tuinenwedstrijd Toon uw Groene Tuin 2015. Om de resultaten een context te
geven en begrijpelijker te maken, zullen sommige complexe concepten, zoals biodiversiteit en duurzaamheid
uitgelegd worden alvorens de resultaten specifiek te bespreken. De resultaten zijn op een kwalitatieve manier
geanalyseerd en gepresenteerd en ingewikkelde statistische analyses zijn achterwege gelaten, want die dienen
niet het doel van deze rapportage. Daarnaast komen ook niet alle vragen die we tijdens de interviews gesteld
hebben aan bod, maar hebben we een selectie gemaakt van de vragen die voor de deelnemers en de
Gemeente Roermond interessant zijn.

Creatief met nestkastjes door Familie Tegels
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3.2 BIODIVERSITEIT
3.2.1 Wat is biodiversiteit
Biodiversiteit is in academische termen: de verscheidenheid aan alle soorten planten, dieren, microorganismen en ecosystemen, en de functionele relaties die tussen deze soorten bestaan. Kortom: al het leven
op aarde en de manier waarop zij met elkaar verbonden zijn. Al het leven op aarde samen wordt ook wel de
biosfeer genoemd. Deze biosfeer is van fundamenteel belang voor de balans van het klimaat en voor onze
gezondheid en voortbestaan zoals we het leven op aarde kennen. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstof die door
bomen geproduceerd wordt, het voedsel dat je eet, of de medicijnen die je gebruikt. Biodiversiteit is op dit
moment van grote waarde voor ons bestaan en de manier waarop we leven, maar ook in de toekomst. Omdat
het leven op aarde zo complex is, weten we nog maar heel weinig over de mogelijke toepassingen en waarde
die verschillende soorten hebben voor ons bestaan.
Ongeveer 25% van alle westerse medicijnen zijn gebaseerd op planten en dieren uit tropische regenwouden.
Wetenschappers schatten dat er circa negen miljoen verschillende soorten planten en dieren bestaan. Daarvan
is 80% tot 90% nog niet ontdekt! Al die onontdekte soorten herbergen eigenschappen die wellicht in de
toekomst van wezenlijk belang kunnen zijn voor innovaties op het gebied van technologie, geneeskunde,
voedselveiligheid en kennis over samenlevingsvormen. Het behoud van biodiversiteit is kortom van
levensbelang.
Ons gedrag is van grote invloed op het in stand houden van de biodiversiteit in positieve en in negatieve zin.
Als we zo doorgaan met onze geïndustrialiseerde samenleving en het gebruik van grondstoffen en
hulpbronnen, verliezen we binnenkort meer soorten dan tijdens het uitsterven van de dinosauriërs.
De Verenigde Naties hebben daarom in 2011 afgesproken dat het verlies van biodiversiteit in 2020 te halveren.
Daarvoor is er in alle lagen van de samenleving kennis nodig over wat biodiversiteit is en hoe je het kunt
helpen beschermen. Net zoals je zelf wat bij kunt dragen aan het verminderen van klimaatverandering,
bijvoorbeeld door je huis te isoleren, kun je zelf ook veel doen voor het beschermen van biodiversiteit. Een van
die dingen is van je tuin een klein natuurreservaat maken.
3.2.1 Hoe de deelnemers biodiversiteit definieerden
Definitie van Biodiversiteit
Onbekend
Onvoldoende duidelijk gedefinieerd
Definitie benaderd
Juiste definitie
Juiste academische definitie
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
14
6
14
13
0
47
3
50

Procent
deelnemers
29,8%
12,8%
29,8%
27,7%
0%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Omdat kennis rondom biodiversiteit van groot belang is voor het beschermen ervan, werd de deelnemers van
de tuinenwedstrijd gevraag hoe zij biodiversiteit definiëren. Er werden hele gevarieerde definities gegeven,
maar een opvallende uitkomst was toch wel dat meer dan de helft van de deelnemers wel een gevoel had voor
wat biodiversiteit betekent. Echter een groot aantal deelnemers (bijna 30%) gaf ook aan nog nooit van de term
gehoord te hebben of hem niet te kunnen definiëren (blauw). Daartegenover gaf ook bijna 30% een juiste nietacademische definitie van biodiversiteit in bewoordingen zoals “Alle soorten en variatie aan planten en
dieren” of de “diversiteit van flora en fauna” of ook heel doeltreffend “soortenrijkdom” (paars). Veel definities
benaderden een juiste definitie op een creatieve manier (bruin). Een deelnemer definieerde biodiversiteit
bijvoorbeeld als “een wonder”. Een andere deelnemer beschreef het als “een kans voor de natuur om zich te
ontwikkelen”. Dit impliceert kennis rondom evolutie en de verscheidenheid aan soorten die daarvoor van
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belang is. Geen van de deelnemers gaf een definitie die overeenkomt met een academische definitie, zoals de
definitie van de Conventie voor Biologische Diversiteit of de International Union for the Conservation of Nature
(IUCN).
De woorden die het meeste gebruikt werden om biodiversiteit te beschrijven zijn zichtbaar in de Word-Cloud
hieronder. De grootste woorden zijn het meeste genoemd. De kleinste het minst vaak.
Hoe de deelnemers biodiversiteit definieerden

3.3 DUURZAAMHEID
3.3.1 Wat is duurzaamheid?
Duurzaamheid is een andere veelgehoorde term die voor veel verschillende interpretaties vatbaar is. De
Brundtland-commissie van de Verenigde Naties definieert duurzame ontwikkeling als "een ontwikkeling die
tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun
behoeften te voorzien in het gedrang te brengen". Het komt er op neer dat we goed en zuinig met onze
planeet omgaan zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een goed, gezond en veilig bestaan kunnen
hebben.
3.3.2 Hoe de deelnemers duurzaamheid definieerden
Net zoals we de deelnemers vroegen om een definitie van biodiversiteit te geven, vroegen we hen
duurzaamheid te definiëren. Anders dan bij het begrip biodiversiteit lijken de meeste deelnemers wel van het
begrip duurzaamheid gehoord te hebben. Bij elkaar meer dan de helft van de deelnemers wist de Brundtland
definitie sterk te benaderen of een ‘juiste’ definitie te geven (bruin en paars samen). Een definitie werd als
‘juist’ bestempeld als men iets zei over het zorgvuldig en zuinig omgaan met planeet en over de toekomst of
toekomstige generaties. Bijvoorbeeld: ”zuinig op aarde zijn zodat kinderen ook nog van deze mooie aarde
kunnen genieten” of “op zo een manier omgaan met de wereld dat nog heel veel generaties er van kunnen
genieten.” De deelnemers die duurzaamheid onvoldoende duidelijk definieerden, zeiden dingen als
“maatschappelijk verantwoord”, “iets blijvends”, “langer plezier hebben van vaste planten” en iets dat vrij
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vaak gezegd werd, ook juist is, maar erg algemeen is: “iets dat lang mee gaat”. De definitie van de Brundtlandcommissie werd door niemand aangehaald. Wat het dichtst daarbij in de buurt kwam was: “de drie P’s
[People, Planet, Prosperity] en de toekomst.”

Definitie van Duurzaamheid
Onbekend
Onvoldoende duidelijk gedefinieerd
Definitie benaderd
Juiste definitie
Juiste academische definitie
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
3
19
19
6
0
47
3
50

Procent
deelnemers
6,4%
40,4%
40,4%
12,8%
0%
100%

Procenten in cirkeldiagram

De woorden die het meeste gebruikt werden om duurzaamheid te beschrijven zijn zichtbaar in de Word-Cloud
hieronder. Opvallend is dat de deelnemers niet vaak naar energie of klimaatverandering verwezen, zoals in de
publieke discussies over duurzaamheid meer gangbaar lijkt, maar veel meer naar de natuur in het algemeen en
het zuinig gebruik en hergebruik van dingen verwijzen.
Hoe de deelnemers duurzaamheid definieerden

3.3.3 Hitte stress, luchtvervuiling en wateroverlast
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het leefklimaat in en rondom de tuin van de bewoners stelden we
vragen over hittestress, luchtvervuiling en wateroverlast. Dit zijn naast het natuur- en biodiversiteitsthema,
centrale thema’s die terugkomen als men praat over de mogelijke bijdrage van tuinen aan de duurzaamheid
van de leefomgeving.
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Over het algemeen levert groen veel verkoeling op hete zomerdagen. In de schaduw onder een boom kan het
tot 14 graden Celsius koeler zijn dan in de zon. Groen neemt ook fijnstof op en bomen produceren zuurstof.
Groen heeft dus een effect op de zuiverheid van de lucht. De vraag is of een beduidend klein oppervlak aan
groen zoals in een particuliere tuin hier op zichzelf staand een wezenlijke bijdrage aan kan leveren. Wellicht
kan een studie op wijkniveau, waar versteende en groene wijken met elkaar vergeleken worden, meer inzicht
hierin geven. Groen zorgt ook voor een goede wateropvang. Planten nemen water op en beplanting zorgt voor
een losse bodemstructuur waardoor het water goed de grond in kan lopen en minder plaatselijk vooroverlast
of volle riolen zal zorgen door weg te spoelen.
We vergeleken de antwoorden op vragen over hitte, luchtvervuiling en wateroverlast met het percentage
groen dat er in de tuin aanwezig is. De vragen zouden nog dieper geanalyseerd kunnen worden door
bijvoorbeeld ook te kijken naar het type groen (lage begroeiing of bomen), of naar de mate van verstening of
kale grond in de tuinen, maar in de context van dit rapport leveren de vergelijkingen met het percentage aan
groen oppervlak al genoeg interessante informatie op en laten we het hierbij.
Verkoeling op hete zomerdagen
We vroegen de bewoners over hun beleving van hitte: of ze op hete zomerdagen de tuin in gaan voor
verkoeling of liever binnen blijven.
Relatief veel mensen (36%) gaat nooit de tuin in voor verkoeling op hete zomerdagen. Toch doen ook veel
deelnemers dit wel (46,8%). Opvallend is dat er inderdaad een verschil lijkt te zijn tussen groene en minder
groene tuinen. Vooral mensen met een tuin die tussen de 50-100% groen is gaan relatief gezien beduidend
vaker naar buiten op hete zomerdagen dan mensen die geen tot weinig (zelfs tot 50%) groen in de tuin
hebben.
Vindt verkoeling in tuin bij hitte
Nooit
Soms
Vaak
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
18
7
22
47
3
50

Procent
deelnemers
36%
14,9%
46,8%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Percentage van groen in de tuin vergeleken met het naar buiten gaan op hete zomerdagen
Verklaring:
Geen groen: grootste groep gaat nooit naar buiten bij hitte
Minder dan 10% groen: grootste groep gaat nooit naar buiten bij
hitte
Tussen 10 en 50% groen: grootste groep gaat nooit naar buiten bij
hitte. Wel veel bewoners gaan wel naar buiten.
Tussen 50 en 100% groen: grootste groep gaat graag naar buiten bij
hitte. Minste bewoners blijven binnen.
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Luchtvervuiling
Bij luchtvervuiling is het minder eenduidig of de last hiervan verminderd wordt door de aanwezigheid van een
groot percentage groen in de tuin. De bewoners die aangaven last van luchtvervuiling te hebben woonden
ofwel dicht bij de papierfabriek of bij de snelweg in de buurt, of ze hadden een aandoening aan de
luchtwegen. Wellicht kan er meer gezegd worden over de invloed van particuliere tuinen op de luchtkwaliteit
door uit te zoomen naar buurt of wijkniveau. Dat is wat betreft de opzet van deze studie echter niet mogelijk.
Dan zouden alle tuinen in een specifieke buurt of wijk bestudeerd moeten worden.
Heeft last van stof, smog of andere
luchtvervuiling
Vaak
Soms
Nooit
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
12
10
25
47
3
50

Procent
deelnemers
35,5%
21,3%
53,2%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Percentage van groen in de tuin vergeleken met last van luchtvervuiling
Verklaring:
Geen groen: grootste groep heeft nooit last van luchtvervuiling.
Minder dan 10% groen: grootste groep heeft vaak last van
luchtvervuiling.
Tussen 10 en 50% groen: grootste groep heeft nooit last van
luchtvervuiling. Een behoorlijk aantal bewoners echter wel.
Tussen 50 en 100% groen: grootste groep heeft nooit last van
luchtvervuiling. Een geringe groep heeft hier wel vaak last van.
Relatief veel bewoners hebben soms last van luchtvervuiling.
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Wateroverlast
Beduidend weinig deelnemers hebben last van wateroverlast in en rondom de tuin. De tuinen waar
wateroverlast vaak voorkomt hadden wel minder dan 10% groen in de tuin staan. In de tuinen met meer dan
10% groen vindt er in sommige tuinen wel eens wateroverlast plaatst, maar dit werd niet als ‘vaak’ ervaren.
Heeft wel eens wateroverlast in de tuin

Kleur

Vaak
Soms
Nooit
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Aantal
deelnemers
3
10
34
47
3
50

Procent
deelnemers
6,4%
21,3%
72,3%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Percentage van groen in de tuin vergeleken met wateroverlast in de tuin
Verklaring:
Geen groen: grootste groep heeft nooit last van luchtvervuiling. Een
klein percentage wel eens of vaak.
Minder dan 10% groen: grootste groep heeft nooit wateroverlast.
Een klein percentage wel vaak.
Tussen 10 en 50% groen: grootste groep heeft nooit wateroverlast.
Een klein percentage wel eens. Niemand heeft hier vaak last van.
Tussen 50 en 100% groen: grootste groep heeft nooit wateroverlast.
Een klein percentage wel eens. Niemand heeft hier vaak last van.
Relatief lijkt er iets meer wateroverlast in 50-100% groene tuinen
van 10-50% groene tuinen.

3.3.4 Invloed van leefstijl op toekomt van de planeet
We vroegen de deelnemers ook of de keuzes die zij maken in hun dagelijkse leven (bijvoorbeeld
boodschappen, afvalscheiding, energiebesparing, tuinieren, zorgen) volgens hen van invloed zijn op de
toekomst van de planeet. Een meerderheid beaamt dit. Meer dan een kwart van de deelnemers gelooft echter
niet sterk in het effect van eigen keuzen in het dagelijkse leven op de toekomst van de planeet. We stelden
deze vraag ook om er achter te komen of deelnemers geloven dat hun eigen groene tuin een positieve bijdrage
levert.
Hebben keuzes in uw dagelijkse leven
invloed op de toekomst van de planeet?
Een beetje
Nee
Jazeker
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
3
13
29
47
3
50
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Procent
deelnemers
10,6%
27,7%
61,7%
100%

Procenten in cirkeldiagram

3.3.5. Schaal van bijdrage tuin aan de leefomgeving
Om een completer beeld te krijgen van hoe de deelnemers de positieve bijdrage van hun tuin aan de natuur
schatten, vroegen we hen om op een plaatje met concentrische cirkels aan te geven hoe ver de invloed reikt.
Een meerderheid van de deelnemers geeft aan dat de tuin een positieve bijdrage levert tot aan de buurt. Een
positieve bijdrage aan de regio en de wereld (zie Hoofdstuk 2) zijn voor de meeste deelnemers te ver gezocht.
Figuur 3.1. Hoe ver reikt de positieve bijdrage van uw tuin aan de natuur?

Reikwijdtepositieve invloed van tuin op de
natuur.
Straat
Buurt
Stad
Regio
Wereld
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
6
25
8
5
3
47
3
50

23

Procent
deelnemers
12,8%
53,2%
17,0%
10,6%
6,4%
100%

Procenten in cirkeldiagram

3.3.6. Verantwoordelijk voor groen in de leefomgeving
Een interessante vergelijking kan gemaakt worden tussen de vorige vragen en de vraag wie er volgens de
deelnemers verantwoordelijk is voor het groen in de leefomgeving (d.w.z. straat, buurt, wijk). Waar de meeste
deelnemers in de vorige vragen aangaven dat hun keuzes in hun dagelijkse bezigheden zeker van invloed zijn
op de toekomst van de planeet, en de positieve invloed op de natuur grotendeels tot wijkniveau strekt, lijkt de
zorg voor groen in de directe leefomgeving -- in de perceptie van de deelnemers -- toch in de eerste plaatst bij
de Gemeente te liggen.
Verantwoordelijk voor
leefomgeving 1e plaats
Ik en mijn buren
Woningbouw
Gemeente
Anders
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

groen

in

de

Kleur

Aantal
deelnemers
11
1
34
1
47
3
50

Procent
deelnemers
23,4
2,1
72,3
2,1
100%

Procenten in cirkeldiagram

Men kon echter een tweede optie geven voor deze vraag, en daarbij koos men toch massaal voor de optie ‘Ik
en mijn buren’ als hoofdverantwoordelijke. Veel bewoners vertelden daarbij dat het in eerste instantie de
Gemeente zou moeten zijn die het groen van de buurt onderhoudt, maar omdat dit vaak niet naar
tevredenheid gebeurt, men zelf maar aan de slag gaat. Soms met elkaar, soms op eigen gelegenheid. Men
neemt het heft in handen om onkruid te wieden in de plantsoenen, de plantsoenen wat te verfraaien, om
bladeren of poep op te ruimen, of om andere rommel op te ruimen die men tegenkomt. Sommige deelnemers
geven ook aan best wat te willen doen in het onderhoud van het buurtgroen, maar hebben het idee dat de
Gemeente dat niet goed vindt of weten niet hoe ze dit aan moeten pakken.
Verantwoordelijk voor
leefomgeving 2e plaats
Ik en mijn buren
Woningbouw
Gemeente
Anders
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

groen

in

de

Kleur

Aantal
deelnemers
18
2
2
1
23
27
50

Procent
deelnemers
78%
8,7%
8,7%
4,3%
100%

Procenten in cirkeldiagram

In beide gevallen valt op dat er wat betreft verantwoordelijkheid voor het groen in de leefomgeving weinig van
woningbouwcorporaties verwacht wordt.
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Gemeentelijk groen, een ergernis voor sommige
bewoners; een weelde aan plantensoorten voor een
ecoloog.

Zo kan het ook: een voorbeeld van Groenadoptie. Familie
Beckers onderhoudt deze boomspiegel.

De Gemeente Roermond biedt de mogelijkheid om een strook gemeentelijk groen te onderhouden. Zie de
website voor meer informatie: http://www.roermond.nl/4/Natuur/Groen/Groenadoptie.html
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3.4 TUINIEREN
3.4.1 Inleiding
Een groot deel van de vragen in de interviews ging over de manier waarop de bewoners tuinieren. De stijl en
intensiteit van tuinieren is van grote invloed op de ecologische kwaliteit van de tuin. Wordt een tuin vooral
met rust gelaten, zullen er meer dieren een woonplaats vinden dan in een tuin die regelmatig stevig
aangeharkt wordt of in een tuin waarin herbiciden en pesticiden gebruikt worden om de ‘ongewenste natuur’
op een afstand te houden. Een tuin waarin in de herfst het tuinafval mag blijven liggen voedt de bodem en het
bodemleven, waardoor de tuin een gezonde basis krijgt voor een gezonde beplanting. Ook uitgebloeide
bloemen kunnen best soms even blijven staan: ze leveren vaak zaden voor vogels en kleine knaagdieren.
Het klinkt daarom misschien wat vreemd voor echte tuinliefhebbers: veel tuinieren is niet per definitie goed
voor de bijdrage van de tuin aan de natuur. Laat hem liever af en toe met rust en bekijk rommeligheid ook
eens op een andere manier: als voedsel voor een levende tuin.
Kinderen van de Kasteeltuin aan het tuinieren. Jong geleerd is oud van de natuur houden.
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3.4.2 De liefde voor tuinieren
Niet zo gek als het om een tuinenwedstrijd gaat: de meeste deelnemers houden erg van tuinieren. Slechts 4
van de 50 deelnemers vonden zichzelf niet echt vervende tuiniers. De meeste deelnemers (76,6%) gaven aan
vaak te tuinieren (meerdere keren per week).
Liefde voor tuinieren
Niet echt of een beetje
Grote liefde voor tuinieren
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Aantal
deelnemers
4
43
47
3
50

Tuiniert u vaak?

Kleur

Nee
Soms
Vaak
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Procent
deelnemers
8,5%
91,5%
100%

Aantal
deelnemers
2
9
36
47
3
50

Procent
deelnemers
4,3%
19,1%
76,6%
100%

Procenten in cirkeldiagram

3.4.3 Design en onderhoud
We keken in onze tuinobservaties of er een intentionele design structuur aan de tuinen van de deelnemers ten
grondslag ligt. In andere woorden: is de tuin duidelijk aangelegd volgens een bepaald idee of ontwerp? Bij de
meeste deelnemers was dit het geval. Slechts 16% van de deelnemers liet de tuin vooral spontaan ontstaan en
de natuur (met of zonder een beetje hulp) haar eigen gang gaan.
Intentioneel design
Hoog
Medium
Laag
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
18
24
8
50
0
50

Procent
deelnemers
36,0%
48,0%
16,0%
100%

Procenten in cirkeldiagram

We keken ook naar de onderhoudsintensiteit die nodig is voor het specifieke ontwerp van de tuin. Je hebt
tuinen die relatief weinig onderhoud vergen (bijvoorbeeld een tuin met veel lavendel of bodembedekkers) en
tuinen die veel onderhoud vergen om ze mooi te houden, zoals tuinen met veel exotische planten en
eenjarigen, rozenperken, of in vorm geknipte buxus. Ook betegelde tuinen vergen veel onderhoud: er komt
snel mos op, bladeren moeten weggeveegd of opgezogen te worden, en onkruid tussen de voegen vandaan
gekrabd. Slechts 12% van de deelnemende tuinen heeft een designstijl die weinig onderhoud vergt. Een grote
meerderheid heeft matig tot veel onderhoud nodig om het ontwerp van de tuin te kunnen behouden.

27

Benodigd onderhoud voor design

Kleur

Veel
Medium
Weinig
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Aantal
deelnemers
17
27
6
50
0
50

Procent
deelnemers
34,0%
54,0%
12,0%
100%

Procenten in cirkeldiagram

De mate van daadwerkelijk onderhoud is zelfs hoger dan het benodigde onderhoud voor het tuinontwerp.
Slechts twee tuinen zijn duidelijk minder sterk onderhouden dan de andere achtenveertig tuinen. Deze
resultaten laten samen inderdaad zien dat de meeste deelnemers van Toon uw Groene Tuin echt liefhebbers
van tuinieren zijn die hun tuinen keurig onderhouden. Zoals gezegd, is dat niet per definitie bevorderlijk voor
de bijdrage van de tuin aan de natuur, omdat daar ook een bepaalde mate van rommeligheid en rust (zoals
afwezigheid van mensen, van machines, en niet te veel veranderingen) voor nodig is.
Daadwerkelijk onderhoud design
Hoog
Medium
Laag
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
29
19
2
50
0
50

Procent
deelnemers
58,0%
38,0%
4,0%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Sterk onderhouden designtuin

Weinig onderhouden natuurtuin

Familie Evers

Mevrouw Bronkhorst
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3.4.4 Praktische voorkeuren
Praktische voorkeuren

Kleur

Praktische tuin
Betaalbare tuin
Mooie tuin
Ecologische tuin
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Aantal
deelnemers
8
1
13
25
47
3
50

Procent
deelnemers
16,0%
2,0%
27,7%
53,2%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Een interessant contrast met de over het algemeen keurig onderhouden tuinen van de deelnemers is dat men
ecologische functionaliteit het belangrijkste vindt als men mag kiezen tussen een praktische tuin, een
betaalbare tuin, een mooie tuin en een ecologische functionele tuin. Een ecologisch functionele tuin is een tuin
die vooral ondersteunend is voor ecologische processen in de leefomgeving: bijvoorbeeld bestuiving,
bodemvorming, fotosynthese, wateropvang, voedsel voor dieren, en habitat voor dieren. Zoals eerder gezegd:
ecologische functionaliteit komt het beste tot zijn recht als de tuin iets minder ‘netjes’ is en er ook planten in
staan die door de vervende tuinier vaak als ‘onkruid’ aangeduid worden. Ecologisch tuinieren is meestal
zoeken naar een evenwicht tussen wat mooi is en wat van nature spontaan in de tuin zou gebeuren (en voor
de buren ook nog acceptabel).
3.4.5 Opbouw van de tuin: bodembedekking
De soort bodembedekking is van grote invloed op de ecologische waarde van de tuin. Het maakt veel uit of de
tuin vol tegels ligt, of dat er een aaneengesloten groen tapijt van liefst diverse beplanting aanwezig is. Ook in
Roermond keken we naar de bodembedekking van de tuinen. Grootste ecologische knelpunt van de
deelnemende tuinen in Roermond is niet de verharding (tegels of grind) maar het netjes aanharken van de
tuin, waardoor er veel kale grond bloot ligt.
Verstening
De deelnemende voortuinen zijn, zoals te verwachten is bij een tuinenwedstrijd die om groen gaat, weinig
versteend. Zelfs 35 van de 50 deelnemers hebben helemaal geen tegels in de voortuin. Toch hebben twee
deelnemers een tuin die voor meer dan de helft betegeld is. Een van de deelnemers heeft een geheel
betegelde voortuin.
Tegels
50-100% tegels
10-50% tegels
Minder dan 10% tegels
Geen tegels
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
2
2
10
35
49
1
50
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Procent
deelnemers
4,1%
4,1%
20,4%
71,4%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Grind
Voor grind geldt ongeveer hetzelfde als voor de tegels. Iets meer mensen hebben een tuin die voor meer dan
de helft uit grind bestaat. Maar de grote meerderheid heeft geen grind in de tuin. Grind is een verharding die
minder negatieve effecten heeft dan betegeling. Het water kan er nog doorheen en door de bodem
opgenomen worden. Echter, het effect op hittestress is even groot als dat van tegels. En er vindt geen
bodemvorming plaatst, waardoor de grond onder het grind, waaronder bovendien ook nog vaak antiworteldoek ligt, langzaam verarmt. Voor dieren biedt het geen habitat.
Grind

Kleur

50-100% grind
10-50% grind
Minder dan 10% grind
Geen grind
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Aantal
deelnemers
4
2
4
39
49
1
50

Procent
deelnemers
8,2%
4,1%
8,2%
79,6%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Gazon
Ook het merendeel van de deelnemers heeft geen gazon. Gazon heeft eigenlijk nauwelijks natuurwaarde. Het
bodemleven kan zich weliswaar ontwikkelen op gazon, waardoor vogels er voedsel in de grond kunnen vinden.
Denk maar aan de merels die regenwormen komen zoeken na een regenbui. Maar veel mensen gebruiken op
gazon ook bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en dierlijke plagen zoals engerlingen of mollen. Daarmee is
gazon eerder een belasting voor de natuur dan een toevoeging. Ook heeft een gazon op droge zomerdagen
veel water nodig om groen te blijven. Nu is dat in Nederland doorgaans geen probleem, maar bij perioden van
waterschaarste is een gazon daarom ook zeer belastend.
Gazon
50-100% gazon
10-50% gazon
Minder dan 10% gazon
Geen gazon
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
5
5
1
38
49
1
50

Procent
deelnemers
10,2%
10,2%
2,0%
77,6%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Kale grond
In overeenstemming met de netheid van veel deelnemende tuinen is het percentage van kale grond. Dit is
grond waar geen planten groeien: de ruimte tussen de beplanting. Hierop ligt geen mulch of andere
bodembedekker om de bodem en het bodemleven te beschermen of te voeden. Vaak is de grond aangeharkt.
Regenwater kan dan weliswaar de grond in zakken, maar voedingsstoffen worden snel weggespoeld. En als de
grond hard geworden is, bemoeilijkt dat ook de wateropname. Ook heeft kale grond vaak een vergelijkbaar
effect op hitte als tegels: het donkere oppervlak absorbeert warmte. Hierdoor is de tuin op hete zomerdagen
warmer, en droogt ook sneller uit. Kale grond is vaak verstoorde grond, waar het bodemleven zich niet kan
ontwikkelen. Ook gebruiken sommige mensen herbiciden om onkruidgroei tegen te gaan. Het ziet er netjes uit,
maar voegt niet toe aan natuurwaarde en leidt zelfs in veel gevallen tot verstoring. Mulch tussen de planten
strooien is een manier om het aanzicht van de tuin netjes te houden. Bovendien houdt mulch vocht vast,
waardoor je minder water hoeft te geven, en voedt het de bodem. Ongewenste planten groeien er minder
snel en zijn bovendien makkelijker te verwijderen uit een mulch-laag dan uit de kale bodem.
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Kale grond

Kleur

50-100% kale grond
10-50% kale grond
Minder dan 10% kale grond
Geen kale grond
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Aantal
deelnemers
2
17
10
20
49
1
50

Procent
deelnemers
4,1%
34,7%
20,4%
40,8%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Groene bodembedekking
Het percentage groene beplanting (geen gazon) dat de bodem bedekt is bij een groot aantal tuinen vrij laag. In
24 tuinen zelfs slechts tussen de 10 en 50%. Zoals boven vermeld, is de reden hiervoor dat er veel kale grond
tussen de gewenste planten door opengebleven is. Naast mulch is een andere mogelijkheid om de bodem te
beschermen en te voeden het aanplanten van bodembedekkende planten tussen de bloeiende en/of andere
vaste planten door. Dit zal echter vaak niet in het beeld passen zoals bewoners hun tuin graag zien. Mulch is
dan een goede uitkomst voor een nette tuin met een gezonde bodem.
Groen
Geen groen
Minder dan 10% groen
10-50% groen
50-100% groen
Totaal
Ontbrekend
Totaal aantal deelnemers

Kleur

Aantal
deelnemers
5
5
24
15
49
1
50

Procent
deelnemers
10,2%
10,2%
49,0%
30,6%
100%

Procenten in cirkeldiagram

Bomen
Iets meer dan de helft van de deelnemers (54%) heeft één of meerdere bomen in de tuin staat. Bomen bieden
een rijk scala aan zogenaamde ecosysteem diensten: ze leveren voedsel aan dieren (vogels, insecten,
eekhoorns) de bodem (vallend blad), een schuil of nestplaats voor dieren, schaduw, wateropvang, co2 opvang,
zuurstof, fijnstof afvangen, verkoeling, waarde van huis, beschutting. Ook zijn bomen een perfecte speelplaatst
voor kinderen.
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Prachtige grote bomen in de tuin van Familie Linnartz

Oude notenboom in de tuin van Familie Van der Hoeven

Diversiteit aan bomen bij Familie Thomassen

Straatbeeld bepalende bomen bij Mevr. M. Weynen
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Ecosysteem Diensten geleverd door boom aan mens:

Natuurwaarden van boom geleverd aan overige levende natuur:
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3.5 BELEVING
De manier waarop bewoners hun tuin beleven en gebruiken zegt veel over de manier en mate van
verbondenheid met de natuur in en om de tuin. Het maakt uit of de tuin vooral gebruikt wordt als
parkeerplaats voor de fiets, als plek om te genieten van vogels, als speeltuin voor de kinderen, of als
visitekaartje voor de buurt. En zoveel mensen, zoveel manieren zijn er om de tuin te beleven.
3.5.1 Gebruik van de tuin
Een groot deel van de deelnemers in Roermond beschrijft de tuin vooral als een plek om buiten te zitten, te
genieten, om te eten en om hobbymatig in te werken. Een plaatst voor ontspanning is de tuin ook voor veel
bewoners.
Waar gebruikt u uw tuin voor?

Meer specifiek gaven de deelnemers aan te genieten in de tuin van het buiten zijn, van de ontspanning die de
tuin biedt, en van het kijken naar de groei en de bloei van alles wat er in de tuin leeft. Ook het werken en bezig
zijn in de tuin zelf geeft voldoening.
Waar geniet u van in uw tuin?
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Uiteraard zijn er ook negatieve belevingswaarden aan de tuin te koppelen. We vroegen wat de deelnemers
niet fijn vinden in de tuin. Slakken, onkruid en honden- en kattenpoep staken daar ver boven andere
ergernissen uit. Ook bladeren van bomen zijn een bron van ergernis. Het plantje dat voor de meeste frustratie
zorgt is zevenblad. Opvallend is dat de ergernis aan onkruid vaak gekoppeld werd aan het onderhoud van
betegelde oppervlaktes, waar het onkruid tussen de tegels groeit. Rommel in de tuin werd ook vaak genoemd
als ergernis. Dit varieerde van een rommelige tuin (minder onderhouden), tot de rommel die door andere
mensen in de voortuin gegooid wordt.
Wat vindt u niet fijn in de tuin?

3.5.2 Ecosysteem diensten
Ecosysteem diensten (Ecosystem Services) zijn diensten die gratis en voor niets door de natuur aan de mens
geleverd worden. Bijvoorbeeld schone lucht, voedsel, grondstoffen, bestuiving van gewassen, kennis,
gezondheid, of genieten van een boswandeling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ondersteunende
diensten (supporting services), regulerende diensten (regulatory services), voorzienende diensten (provisioning
services) en culturele diensten (cultural services). Ecologische economen gebruiken het concept van
ecosysteem diensten om te laten zien hoe veel de natuur waard is in haar intacte vorm. Bij verstoring van de
natuur verliezen we als mens de diensten die de natuur ons levert en dat kan in veel gevallen ook omgerekend
worden naar een economisch verlies.
Na een korte uitleg over ecosysteem diensten konden de deelnemers op een plaatje aangeven welke diensten
er volgens hen door hun tuin geleverd worden. Deze vraag gaat vooral om de beleving van de aanwezigheid
van die ecosysteem diensten; niet om de vraag of deze diensten ook daadwerkelijk door de tuin geleverd
worden. Het economische deel van de ecosysteem diensten lieten we buiten beschouwing.
In figuur 3.1 is zichtbaar hoeveel mensen (50 deelnemers in totaal) aangaven welke specifieke dienst zij door
hun tuin geleverd zien. Opvallend is dat vooral de culturele ecosysteemdiensten door veel bewoners in hun
tuin beleefd worden. De sociale en recreatieve functies van de tuin zijn vooral erg hoog. Van de regulerende
diensten wordt ‘gezondheid’ het meest frequent genoemd. De voorzienende diensten worden het minste in de
tuin beleefd door de deelnemers. Bij de ondersteunende diensten wordt vooral bestuiving vaak genoemd.
Geen van de ecosysteem diensten komt in de beleving van de deelnemers niet of nauwelijks voor. Het relatief
kleine ecologische perceel van een tuin lijkt daarom – in elk geval in de beleving van bewoners -- bij te kunnen
dragen aan een breed scala aan ecosysteem diensten.
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Figuur 3.1 Ecosysteem diensten in de tuin

Brandnetel als waardplant
voor vlinders

Bessen als voedsel voor vogels

Bladeren en hoekjes als habitat
voor egels
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Stenen als schuilplaats voor
salamanders en hagedissen

3.6 DIEREN IN DE TUIN
3.6.1 Inleiding
Een belangrijk onderdeel van de vragenlijst behandelde de dieren die er in de tuin waargenomen worden. Bij
deze vraag geldt: het gaat niet om de dieren die er daadwerkelijk in de tuin zijn (sporadisch of constant), maar
welke dieren door de bewoners opgemerkt worden. Ook vroegen we de bewoners naar de waardering van
specifieke dieren en diergroepen: vindt men het prettig om bijvoorbeeld vogels, spinnen of insecten tegen te
komen? Bewoners konden naast het aanvinken van diergroepen ook meer specifiek zijn welke specifieke
diersoorten men wel of niet waardeert in de tuin. Tussen roodborstjes en eksters (groep vogels), of tussen
vlinders en wespen (groep insecten) is er namelijk wel een groot verschil in de beleving. Niet alle bewoners
waren hier specifiek over. We vroegen daar ook niet expliciet naar, maar lieten dit een spontaan beloop en
schreven alle dieren die genoemd werden op.
3.6.2 Bijzondere ontmoetingen
We vroegen de bewoners naar een specifieke bijzondere belevenis die ze eens met een dier in hun tuin gehad
hebben. Een groot deel van de bewoners bleek bijzondere ontmoetingen gehad te hebben met egels en
eekhoorns. Ook nestelende vogels en twee vleermuizen die een beschutte plek hadden gevonden voor hun
winterslaap tegen de huismuur aan (achter een raamluik en achter een siertegel) werden als bijzondere
ervaringen genoemd. Een bijzondere ontmoeting hadden we ter plaatse: op het balkon van mevrouw
Raaymakers was tijdens ons gesprek een kolibrievlinder op bezoek bij de geraniums.

Bijzondere ontmoetingen in de tuin
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Het raam van Familie Leppers waarachter een
vleermuis de winterslaap hield.

De geraniums van Mevrouw Raaymakers die een
kolibrievlinder op bezoek kreeg.

3.6.3 Het voorkomen van dieren uit specifieke groepen
In de BIMBY methode zijn dieren onderverdeeld in tien groepen: vogels, kleine zoogdieren, grote zoogdieren,
insecten, spinnen, slakken, wormen, amfibieën, reptielen en vissen (natuurlijk voorkomend, niet in vijver
geplaatst). Dit is gedaan om het respondenten zo gemakkelijk mogelijk te maken te bepalen of zij bepaalde
dieren in hun tuin zien. Ze hebben dus geen ecologische kennis, of meer specifieke kennis rondom diersoorten
nodig dan algemeen veronderstelde kennis van hun leefomgeving. Zoals boven vermeld, worden de specifieke
diersoorten die zij bespreken ook genoteerd en meegenomen in de kwalitatieve analyse. We vroegen de
bewoners voor elke groep ze vaak, soms of nooit dieren zien uit de betreffende groep. Daarna vroegen we ze
om de waardering van de dieren uit die groepen. De tabel hieronder laat zien hoe vaak de deelnemers
aangeven dieren uit de groepen waar te nemen en hoe zij die waarderen.
Het valt op dat vogels, insecten en spinnen het meest vaak waargenomen worden. Vissen en reptielen worden
het minst vaak waargenomen. De amfibieën die waargenomen worden zijn vooral kikkers en in een paar
gevallen salamanders. Reptielen worden wel in een enkel geval genoemd, maar bij navragen ging het dan ook
om kikkers, dus amfibieën.
De diergroepen die het meest vaak gewaardeerd worden zijn vogels en, toch een flink stuk daaronder, kleine
zoogdieren, wormen en insecten. Slakken en spinnen waardeert men het minst. Ook een aanzienlijk deel van
de respondenten waardeert wormen niet. In de groep van de insecten wordt het meeste aangegeven dat men
hen ‘soms’ waardeert. Er wordt bij insecten een groot onderscheid gemaakt tussen dieren zoals vlinders,
hommels en bijen die men wel waardeert, en wespen, muggen en mieren die men liever niet ziet. In één geval
werd er gesproken over het zien van een hele grote bruine mot (ongeveer 20cm spanwijdte in de beschrijving)
op de tuindeur die de bewoonster toch wel schrik had aangejaagd. We hebben niet kunnen achterhalen om
welke soort dit gaat. Ook bij vogels wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen gewenste (mussen,
roodborstjes, merels) en ongewenste soorten (reigers, eksters, kraaien, duiven).
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Vogels
kleine zoogdieren grote zoogdieren Insecten
Spinnen
Slakken
Wormen
Amfibieen
Reptielen
Vissen
Waardering Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procemt Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent
N.V.T
0
0%
5
10,6%
31
66,0%
2
4,30%
2
4,00%
13 27,70%
8 16,00%
29 61,70%
39 83,00%
43 91,50%
Nooit
0
0%
0
0,0%
2
4,3%
3
6,4%
10
21,3%
21
44,7%
6
12,8%
1
2,1%
0
0,0%
0
0,0%
Soms
5
10,6%
14
28,0%
7
14,9%
16
34,0%
13
27,7%
6
12,8%
6
12,8%
3
6,0%
0
0,0%
0
0,0%
Vaak
42
89,4%
28
59,9%
7
14,9%
26
55,3%
22
46,8%
7
14,9%
27
57,4%
14
28,0%
8
17,0%
4
8,0%
Totaal
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
Ontbrekend
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
Totaal
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%

Vogels
kleine zoogdieren grote zoogdieren Insecten
Spinnen
Slakken
Wormen
Amfibieen
Reptielen
Vissen
Voorkomen Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procemt Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent
Nooit
0
0,0%
5
10,6%
32
64,0%
0
0,0%
4
8,5%
11
23,4%
7
14,9%
26
56,5%
38
80,9%
45
95,7%
Soms
3
6,4%
15
31,9%
12
25,5%
6
12,0%
6
12,8%
10
21,3%
7
14,9%
5
10,9%
7
14,9%
0
0,0%
Vaak
44
93,6%
27
57,4%
3
6,0%
41
82,0%
37
78,7%
26
55,3%
33
70,2%
15
32,6%
2
4,3%
2
4,3%
Totaal
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
47
94,0%
Ontbrekend
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
Totaal
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%
50 100,0%

Voorkomen en waardering van diergroepen
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3.6.4 Spontaan besproken diersoorten
De dieren die spontaan door de deelnemers besproken werden in het voorbijgaan van het gesprek zijn divers
en verdeeld over verschillende diergroepen. De Word Cloud hieronder laat zien welke dieren het meest en het
minste besproken werden. Niet besproken dieren staan er niet bij. Egels en eekhoorns werden het meeste
genoemd, naast vlinders, koolmezen en mussen. Dit zijn ook gewaardeerde soorten. Minder gewaardeerd
werden eksters, duiven, wespen, muizen en mieren.
De dieren die spontaan besproken werden

Naast spontane uitingen over specifieke dieren vroegen we de deelnemers ook expliciet over welke dieren
men liever niet ziet. Hieronder vallen vooral katten (die hun ontlasting doen in de tuin), slakken, wespen en
reigers. De meeste deelnemers doen niets speciaals om deze dieren uit de tuin te weren. Men maakt vooral
lawaai door middel van klappen als men ze ziet. Tegen reigers staan er vaak kunstreigers naast de vijver of
spant men netten over de vijver heen. Ook over fruitstruiken of aardbeien worden vaak netten gespannen.

Dieren die men liever niet ziet

Reiger en Boeddha bewaken de vijver van Mevrouw GeislerMarcelis
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3.6.5 Wat doet men om dieren aan te trekken?
Er zijn veel dingen die men kan doen om wilde dieren zoals vogels, egels en nuttige insecten aan te trekken.
Ophangen van nestkastjes, insectenhotels, bloeiende inheemse planten, rommelige hoekjes, of water helpen
bij het creëren van een goede habitat voor grote en kleinere dieren. Ook zijn er elementen die die
aanwezigheid juist kunnen verstoren. Dichte muren kunnen bijvoorbeeld de doorgang en migratie van dieren
belemmeren. Kunstlicht houdt veel dieren wakker en werkt vaak desoriënterend (maar trekt wel muggen aan
en daarmee spinnen aan die muggen eten). Uiteraard zijn veel herbiciden en pesticiden schadelijk voor veel
planten en dierensoorten. In de analyse van de waarnemingen in de bezoeken, de foto’s en de
interviewresultaten hebben we deze aantrekkende en verstorende elementen op een rijtje gezet. Daarbij
hebben we zowel naar de voortuin als naar de achtertuin gekeken.
Aanwezigheid van voorzieningen voor aantrekken van
wilde dieren N=50 tuinen
frequentie
Procent
Onkruid
20
40,0%
Heg
28
56,0%
Water***
18
36,0%
Nestkastjes
30
60,0%
Insectenhotel
12
24,0%
Voederplaats
31
62,0%
Wild voedsel****
30
60,0%
Vogelbadje
22
44,0%
Compost
12
24,0%
Organisch materiaal
14
28,0%
Rommelhoekje
19
38,0%
Knaagdieren
2
4,0%
Volière
5
5,0%
* eigen katten en/of katten van de buren
** in dit geval een natuurzwembad
*** vijver/fontein/sloot/rivier
**** bessenstruiken/fruitbomen etc.

Aanwezigheid elementen van verstoring wilde dieren
N=50 tuinen
frequentie
Procent
Muren
5
10,0%
Meubilair
12
24,0%
Zwembad
1**
2,0%
Speelgoed
6
12,0%
Voertuigen
6
12,0%
Kunstlicht
10
20,0%
Kunstmest
22
44,0%
Pesticiden
23
46,0%
Herbiciden
14
28,0%
Jaarlijks omspitten
17
35,4%
Katten*
23
46,0%
Honden
16
32,0%

In de vijftig tuinen die we bezochten, is het opvallend dat heel veel bewoners maatregelen treffen om dieren
aan te trekken. Ook is het aantal maatregelen hiervoor behoorlijk divers. Sommige dingen die dieren
aantrekken zijn wellicht niet intentioneel. Knaagdieren zoals konijnen, en volières in de tuin trekken zaadetende dieren zoals muizen en ratten aan. Veel bewoners hebben wellicht ook geen fruitstruiken voor de
vogels staan, maar eerder voor eigen consumptie. Voederplaatsen waarin vetbolletjes, zaadjes of
pindakettingen aangeboden worden komen het meest voor. Daarnaast nestkastjes en wild voedsel variërend
van aardbeien tot kersenbomen. Ook heggen worden vaak niet met de intentie geplaatst om dieren aan te
trekken, maar zijn een ideale schuilplaats en nestplaats voor veel vogels, mits niet te vaak verstoord door
machinaal snoeiwerk.
Vogelbadje

Een oude boomstronk is heel aantrekkelijk voor veel insecten
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3.6.6 Verstoringen
In de rij van verstoringen worden pesticiden toch wel veel gebruikt. Dit varieert wel van natuurlijk gebaseerde
producten tot sterk en effectief chemisch materiaal. Het gebruik van kunstmest wijst eigenlijk op een
verstoorde- niet levende bodem die zelf onvoldoende voedsel geeft aan planten. Dit kan voorkomen worden
door het laten liggen van organisch materiaal, mulchen en het voorkomen van omspitten. Veel deelnemers
rapporteren het voorkomen van katten in de tuin. In veel gevallen zijn dit katten van de buren, waar men zich
aan ergert. Inderdaad zijn katten roofdieren die jagen op vogels, insecten en kleine zoogdieren. Een aantal
onderzoeken wijst ook uit dat katten een van de grootste bedreigingen van biodiversiteit in stedelijk gebied
zijn. Omdat de poes uiteraard niet weg te denken is uit ons leven, is dit misschien een goede reden om na te
denken hoe we de sluiper wat minder onopvallend voor zijn medetuinbewoners kunnen maken. Belletjes aan
de halsband zijn bijvoorbeeld een goede oplossing.
Een simpele hoop stenen kan een aantrekkelijke schuilplaats zijn
voor kleine dieren.

Kleine gaatjes in muren of potjes zijn interessant voor nuttige
insecten zoals oorwurmen of wilde bijen.

In de winter pindakaas en in de zomer druiven.

Heggen en houtstapels,
een schuilparadijs voor
vogels, insecten en
kleine zoogdieren.

Goed verborgen vijver is paradijs voor salamanders en kikkers.

Insecten multihotel voor bijen,
vlinders,
lieveheersbeestjes,
oorwurmen.
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HOOFDSTUK 4. CULTURELE PERSPECTIEVEN

Ook Boeddha houdt van groen!
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4.1 CULTURELE PERSPECTIEVEN THEORIE
4.1.1 Culturele Theorie Perspectieven
Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de deelnemers en de natuur en hoe het wereldbeeld van de
bewoners gereflecteerd wordt in de tuin, stelden wij een aantal vragen opgesteld vanuit de perspectieven
methode gebaseerd op Culturele Theorie (Cultural Theory) (Beumer, 2014). Dit is een theorie die mensen in
een assenstelsel indeelt worden in zes stereotype archetypen waarin wereldbeeld en manier van omgaan met
problemen centraal staan. Er wordt daarbij gekeken naar de mate waarop individuen problemen aanpakken
vanuit een collectieve of individuele oriëntatie (high/low group), en de mate waarop mensen zich aanpassen
aan de heersende orde van de samenleving (regime), of eerder hun eigen pad kiezen (high/low grid).
De hierarchist is groep-georiënteerd en regime-vast (high group/high grid). De egalitair is groep-georiënteerd
maar regime-kritisch (high group/low grid). De individualist is individueel-georiënteerd en regime-vast (low
group/high grid). De autonoom is individueel-georiënteerd en regime-kritisch. De fatalist is gelaten en stelt
vooral vragen over de zin van alle moeite die men doet om problemen op te lossen. De dynamic integrator
verbindt alle perspectieven van de as met elkaar en ziet voor elke gelegenheid en context een passende
oplossing waarin een of meerdere van de perspectieven gecombineerd het beste pragmatische resultaat op
zullen leveren.

Perspectieven-As Cultural Theory

Geen van de perspectieven is goed of slecht. Ze bestaan allemaal in alle culturele contexten en zijn ook
allemaal nodig voor een goed functionerende, niet stagnerende, en niet chaotische samenleving. Hieronder
staat een beschrijving van de karakteristieken van elk van de zes perspectieven. Om inzicht te krijgen in de
perspectieven stelden we de bewoners twee vragen waarin ze hun voorkeur moesten uitspreken voor 1. een
motto en 2. een karakterisering van wat de natuur is. Daarnaast waren er drie vragen waarin de deelnemers
hun voorkeur konden aangeven voor één van een serie van zes plaatjes. Deze plaatjes zijn zorgvuldig
geselecteerd tijdens een uitgebreid onderzoek naar perspectieven op natuurbeheer van de Universiteit
Maastricht en representeren elk één van de zes perspectieven, genummerd van 1 tot 6. Hieronder worden de
resultaten per serie besproken.
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Beschrijving karakteristieken van de zes perspectieven
1. Hierarchist
In het hierarchistische perspectief zijn mensen van nature zondig, maar stuurbaar door regelgeving en controle-mechanismen. De natuur is robuust
(vergelijkbaar met het gele balletje in de figuur), maar aan deze robuustheid zijn grenzen verbonden. Dit houdt in dat de natuur de potentie heeft om
kleine verstoringen te herstellen. Het overschrijden van deze grens (die bepaald wordt door experts en overheden), kan ernstige schade toebrengen aan de
manier waarop de natuur functioneert. Risico’s worden afgedekt en mogelijke gevolgen zoveel mogelijk beperkt en gecontroleerd. De mens heeft vooral
een controlerende en sturende functie op de natuur.
Dit geldt ook in de tuin. Een keurig verzorgde, aangeharkte tuin, waarin controle van de natuur-elementen centraal staat. Bescherming en veiligheid van
personen binnen de eigen groep zijn voor de hierarchist uitzonderlijk van belang. De natuur is mooi en belangrijk, maar mag geen gevaar opleveren voor de
mens.
2. Egalitair
Binnen het egalitaire perspectief gaat men uit van de goedheid van de mens en de mogelijkheid om ‘ontspoord’ menselijk gedrag aan te passen door
middel van educatie en bewustmaking. De natuur is zeer fragiel waardoor kleine verstoringen catastrofale gevolgen kunnen hebben. Het balletje hoeft
maar een minuscuul zetje te krijgen om met hoge snelheid bergaf te rollen Het is dan ook zaak nadelige effecten zoveel mogelijk te voorkomen, waardoor
de nadruk op preventie ligt. Bewustmakingscampagnes en ‘Bildung’ spelen hierin een grote rol. Soms—bij aandurende problemen, onrechtvaardigheid of
ongelijkheid -- kan dit uitmonden in demonstraties, petities en protestacties. Procesmatig is het bereiken van consensus en het verzamelen van een
kritische democratische massa daarom van groot belang. Gelijkheid (tussen alle mensen en generaties, maar ook tussen de mens en natuur) is een sturend
principe: mens en natuur zijn gelijkwaardig en hebben gelijke rechten. Er is ruimte voor iedereen als die maar gemaakt wordt.
Dit geldt ook in de tuin. De tuin is een plek waar zowel mens, wilde plant en wild dier tot hun recht kunnen komen. Om daaraan te kunnen voldoen, mag
het wel een beetje chaotisch zijn, want ieders behoeften zijn best verschillend. Een kleurrijke, weelderige tuin waarin sierplanten en wilde planten
gecombineerd worden met veel mogelijkheden voor dieren om te schuilen en te eten. Vaak met een gezellig rommelig terras waar veel mensen aan tafel
kunnen.
3. Individualist
In het individualistische perspectief is de mens van nature egocentrisch. Creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing zijn belangrijke waarden
voor de individualist. Het vertrouwen in innovatieve technologieën en de marktwerking is groot. Problemen bestaan niet; uitdagingen wel. De natuur is
zeer robuust en heeft een enorm vermogen tot herstel: het balletje kan nooit over de bovengrens van het bakje rollen. Wanneer herstel niet mogelijk zou
zijn, is dit ook geen probleem, omdat mensen vindingrijk zijn en een oplossing zullen vinden om het verlies te compenseren. De markt is de manier om
hoger op te komen en bovendien essentieel onderdeel van de menselijke samenleving. De natuur is een bron van economische groei en kan door middel
van kosten-baten analyses optimaal benut worden. De mens kan de natuur gebruiken voor de verwezenlijking en vervulling van eigen doelen en behoeften.
Het volgen van hippe trends staat daarbij centraal. Ook in de tuin. Met de nieuwste tuintrends wordt geëxperimenteerd, waarin een liefde voor
technologische snufjes niet zeldzaam is. De tuin is er vooral om te relaxen na een drukke werkdag en staat in het teken van de mens als gebruiker.
4. Fatalist
Voor fatalisten geldt dat de natuur onvoorspelbaar is. Het leven is een loterij. Het balletje wordt alle kanten opgeblazen. Sommige mensen zijn welwillend,
maar de meeste mensen zijn vijandig, en ‘onderdrukken’ de weerloze fatalisten. Zij laten zich als een soort speelbal door het leven slingeren. Fatalisten
weten nooit wat te verwachten van anderen en van de natuur en reageren daarop met een portie gelatenheid. Fatalisten nemen niet bewust risico’s. Maar
anderen kunnen ongewenste gevaren opleggen. “Wat je niet weet, kan geen kwaad” is de neiging waarmee de fatalist reageert op risico’s die door
anderen hem, schijnbaar willekeurig, ten deel vallen. Deze rationalisering dient de fatalist. Het stelt hem in staat zich geen zorgen te maken over de dingen
waar ze niet aan denken te kunnen doen: geen zorgen over morgen. Het verleent hen een soms stoïcijnse waardigheid.
In de tuin geldt dit ook. De fatalist heeft vrede met verwildering. Men kan de elementen toch niet beheersen. Dus laat maar gaan. Dit levert voor de buren
soms overlast op, maar kan ecologisch gezien hele interessante onbedoelde effecten opleveren.
5. Autonoom
De autonoom onttrekt zich doelbewust aan de dwingende maatschappelijke betrokkenheid, waarin de andere perspectieven op hun verschillende eigen
manieren in verstrikt raken. Zijn strategie is gericht op een ontspannen en onvoorwaardelijke zelfvoorziening. De autonoom onttrekt zich aan
consumptiecultuur en sociale controle en weigert ook om anderen te controleren. Hij gaat zijn eigen gang, vaak vanuit een gevoel van ethische
superioriteit, en heeft geen last van wat anderen van hem vinden. Anderen vinden hem vaak ofwel een inspiratiebron ofwel een rare snuiter omdat hij zich
niet aanpast aan heersende normen en sociale verwachtingspatronen. De autonoom heeft oog voor een soort van ‘heilige’ intrinsieke waarde van de
natuur en van de wereld in het algemeen. Er zijn dan ook behoorlijk wat spiritueel georiënteerde autonomen. De natuur moet zoveel mogelijk beschermd
worden door haar als mens zo min mogelijk te belasten of lastig te vallen. De autonoom zal dan ook een principiële lage ecologische voetafdruk hebben.
In de tuin bootst de autonoom de natuur zo goed mogelijk na. De natuur en ecologische processen staan centraal. Aan alle elementen wordt gedacht. Soms
wordt er ook verwezen naar de spirituele aard van de natuur en haar evenwicht. Dit kan zijn door bepaalde filosofieën als leidraad te nemen (bijvoorbeeld
Feng Shui) voor de tuininrichting, of door het neerzetten van kunst of spirituele symbolen.
6. Dynamic Integrator
De dynamic integrator omarmt het idee van diversiteit en veranderlijkheid in alle facetten. Zijn motto is: Pantha Rei; alles vloeit. De natuur is een complex
systeem waarin kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben. Vanuit dit principe zoekt de dynamic naar manieren om per situatie of context de
beste oplossing te zoeken. Daarvoor heb je een diversiteit aan mogelijkheden nodig die door alle andere perspectieven geleverd worde n. Ieder heeft op
zijn eigen moment zijn eigen specifieke waarde. Het is een hele pragmatische instelling met intellectuele inslag. Vanwege zijn vermogen om ingewikkelde
verbanden in de wereld te zien en zijn kracht om buiten de gebaande paden naar oplossingen te zoeken wordt hij vaak niet begrepen door de andere
perspectieven die zich de wereld eerder wat simpeler voorstellen.
Homo Sapiens is een onderdeel van het ecosysteem en geeft daar ook mede vorm aan. In de tuin combineert de dynamic allerlei functies: spelen, eten,
tuinieren, moestuinieren, wilde dieren voeren, fietsen parkeren, zwemmen, alles moet kunnen. Er is niet echt een duidelijk ontwerp of idee. Als de tuin
maar praktisch is en toch ook een beetje fijn om in te zijn.
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Serie 1. Welke tuin zou u het liefste hebben?
De egalitaire tuin (2) is meest populair, gevolgd
door de autonome tuin (5) en de hierarchistische
tuin (1). Het valt op dat de individualistische tuin
(3) door niemand gekozen is. De resultaten laten
duidelijk een voorkeur van de deelnemers voor
een groene tuin zien. De egalitaire tuin combineert
natuur en menselijke beleving. De hierarchistische
tuin is esthetisch georienteerd en representeerd
aangelegde orde. De autonome tuin stelt de
natuurwaarden van de tuin voorop. De
fatalistische tuin (4) is een tuin waarin wildheid de
boventoon voert. De dynamische tuin combineert
allerlei functies van vrije tijd, tot vergroening,
mobiliteit en voedsel.

Perspective
1.Hierarchist
2.Egalitair
3.Individualist
4.Fatalist
5.Autonoom
6.Dynamic
Totaal
Ontbrekend
Totaal

Frequentie
9
20
0
4
13
1
47
3
50

Procent
19,1%
42,6%
0%
8,5%
27,7%
2,1%
94%
6%
100%

Cirkeldiagram

Serie 2. In welk huis zou u het liefste wonen?
Er is een overduidelijke voorkeur voor het
hierarchistische huis (1). Een traditionele degelijke
villa met een rieten dak en een chique uitstraling.
Een vrij ‘normaal’ huis in de Nederlandse context.
De autonome boomhut (5) en de modern
individualistische villa (3) volgen daarop. Er is
amper interesse voor de andere woonopties die
vrij
extreem en afwijkend zijn.

Perspective
Hierarchist
Egalitair
Individualist
Fatalist
Autonoom
Dynamic
Totaal
Ontbrekend
Totaal

Frequentie
30
1
6
1
8
1
47
3
50

Procent
63,8%
2,1%
12,8%
2,1%
17,0%
2,1%
94%
6%
100%

Cirkeldiagram
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Serie 3. Op welk van de plaatjes vindt u de natuur op zijn mooist?
De esthetisch georiënteerde bloemenweide (1) is
favoriet in deze serie. Fijne overzichtelijke, mooie en
veilige natuur die past bij een hierarchistisch
wereldbeeld. Op de tweede plaatst staat een egalitair
natuurbeeld (2). De gelijkwaardigheid tussen soorten
wordt hierin gerepresenteerd. Daarna is het
berglandschap, een eiland in de zee (5) favoriet. Dit
natuurbeeld representeert de voorkeur voor
eenzaamheid in de natuur. Weinig deelnemers
voelen zich aangesproken tot het fatalistische plaatje
dat de overweldigende kracht van de natuur laat zien
(4) of de dynamische representatie van de natuur als
wereldsysteem gezien vanuit een analytische afstand
(6).

Perspective
1.Hierarchist
2.Egalitair
3.Individualist
4.Fatalist
5.Autonoom
6.Dynamic
Totaal
Ontbrekend
Totaal

Frequentie
25
10
0
3
7
2
47
3
50

Procent
53,2%
21,3%
0%
6,4%
14,9%
4,3%
94%
6%
100%

Cirkeldiagram

4.1.1 Karakterisering van de natuur
Bij de vraag om de natuur te karakteriseren volgens één van zes uitspraken (“de natuur is volgens mij…”),
kiezen de meeste mensen voor de egalitaire optie (2): een kwetsbare natuur. De deelnemers voelen zich
verantwoordelijk voor de natuur en willen haar zo min mogelijk belasten.
De natuur is volgens mij….
1. stabiel, maar er zijn wel grenzen aan de druk die mensen er op kunnen uitoefenen
2. kwetsbaar, we zijn verantwoordelijk voor de natuur en moeten haar zo min mogelijk belasten
3. flexibel, de natuur herstelt zich weer na beschadiging
4. overweldigend, ik voel me er als mens heel nietig in
5. goed en vrijgevig
6. complex, kleine veranderingen die we haar toebrengen kunnen grote en onverwachte gevolgen hebben

Perspective
1.Hierarchist
2.Egalitair
3.Individualist
4.Fatalist
5.Autonoom
6.Dynamic
Totaal
Ontbrekend
Totaal

Frequentie
2
23
8
6
1
7
47
3
50

Procent
4,3%
48,9%
17,0%
12,8%
2,1%
14,9%
94%
6%
100%

Cirkeldiagram
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De egalitaire karakterisering wordt gevolgd door een individualistische karakterisering (3) die natuur als
veerkrachtig beschouwt. Deze karakterisering staat min of meer haaks op de egalitaire beschrijving van de
natuur. Aardig wat deelnemers ervarende natuur als complex, volgens het dynamische perspectief (6) of als
overweldigend, volgens het fatalistische perspectief (4).
4.1.2 Motto
In de laatste vraag die we stelden om de perspectieven van de deelnemers in kaart te brengen, vroegen we de
deelnemers om een voorkeur voor een motto aan te geven. Hier wordt door een meerderheid het autonome
motto gekozen (6) “een betere wereld begint bij jezelf”. Dit wordt gevolgd door de voorkeur voor het
hierarchistisch motto (1) “eerlijk duurt het langst” en het egalitaire motto “samen staan we sterk”. De andere
motto’s zijn duidelijk minder populair.
Motto
1. Eerlijk duurt het langst!
2. Samen staan we sterk!
3. Pluk de dag!
4. Het leven is wat je gebeurt als je net bezig bent andere plannen te maken!
5. Een betere wereld begint bij jezelf!
6. We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze die ze veroorzaakt heeft!

Perspective
1.Hierarchist
2.Egalitair
3.Individualist
4.Fatalist
5.Autonoom
6.Dynamic
Totaal
Ontbrekend
Totaal

Frequentie
11
10
3
1
18
4
47
3
50

Procent
23,4%
21,3%
6,4%
2,1%
38,3%
8,5%
94%
6%
100%

Cirkeldiagram

4.1.3 Perspectieven van de deelnemers
Om een beeld te geven van het dominante perspectief van de deelnemers maakten we drie berekeningen van
de resultaten:
1. we telden van alle series alle keren op dat een bepaald perspectief gekozen werd.
2. we bekeken de perspectieven-keuzes in de series per deelnemer en bepaalden het dominante
perspectief per deelnemer aan de hand van een overheersende keuze voor een bepaald perspectief.
3. We vergeleken de dominante perspectieven van de deelnemers met de foto’s van de tuinen. een
categorisatie van de tuinen zelf volgens de perspectieven methode:
Omdat we slechts vijf perspectieven-vragen in de vragenlijst verwerkt hebben, bepaalden we het dominante
perspectief voor een deelnemer bij de keuze voor een bepaald perspectief van twee keer of vaker.

48

4.1.4 Methode 1. De meest voorkomende perspectief-keuze.
Bij de eerste methode, waarin we alle resultaten voor alle perspectieven bij elkaar optelden, is de uitkomst dat
de deelnemers de meeste keren voor de hierarchistische optie gekozen hebben. Dit past bij het resultaat
besproken in Hoofdstuk 3, dat een grote groep deelnemers een goed onderhouden, nette en aangeharkte tuin
heeft. Orde, beheersing van de elementen en controle van de natuur is het devies van de hierarchist op het
gebied van tuinieren.
Meest voorkomende perspectieven keuzes
Hierarchist

Egalitair

Individualist

Fatalist

Autonoom

Dynamic

1. Tuintype

9

20

0

4

13

1

2. Huistype

30

1

6

1

8

1

3. Natuurbeeld

25

10

0

3

7

2

4. De natuur is…

2

23

8

6

1

7

5. Motto

11

10

3

1

18

4

Totaal

77

64

17

15

47

15

235

32,8%

27,2%

7,2%

6,4%

20,0%

6,4%

100,0%

Procent

Totaal

4.1.5. Methode 2. Het dominante perspectief van de deelnemers.
Bij de tweede methode bepaalden we zoals gezegd het dominante perspectief van de deelnemers. Als
deelnemers twee keer of vaker eenzelfde perspectief-optie kozen, dan labelden we dit als het dominante
perspectief. Bijvoorbeeld, als een deelnemer drie keer een individualistische keuze had aangevinkt, dan kreeg
deze deelnemer een individualistisch label. Uiteraard is een weergave van de resultaten op individueel niveau
mogelijk, maar gezien de privacy van de deelnemers laten we alleen de resultaten zien van het totaal van alle
deelnemers.
In de resultaten valt op dat de meeste deelnemers in de hierarchistische categorie vallen. Mensen die
hierarchistische opties kozen, deden dit kortom vrij consequent en vaak. Dit past ook bij het beeld van de
bewoners dat we kregen bij het analyseren van de eerder besproken resultaten. De egalitaire optie en de
autonome optie zijn daarna vaak en consequent gekozen. Hoewel vaker in frequentie gekozen dan de
autonome opties, werden de egalitaire opties echter minder consequent door individuele deelnemers gekozen
dan de autonome opties. Dit laat zien dat, hoewel behoorlijk wat mensen een ander dominant perspectief
hebben, egalitaire keuzes ook redelijk vaak daartussendoor verschijnen. Deze resultaten betekenen dat de
deelnemers van Toon uw Groene Tuin 2015 overwegend gekarakteriseerd kunnen worden met een
hierarchistisch wereldbeeld. Een wereldbeeld waarin orde, netheid en een gecontroleerde natuur een grote
rol spelen. Dit kan ook worden bevestigd door de resultaten van de tuinanalyses zelf die we maakten, waarin
een keurig onderhouden nette, esthetisch mooie tuin de grootste gemene deler is.
Het hierarchistisch wereldbeeld wordt op gelijke voet gevolgd door het autonome en het egalitaire
perspectief. In het autonome perspectief staan ecologische processen centraal in het denken over de natuur
en in het vormgeven van de tuin. Bij de egalitair staat het gelijkwaardig samenleven van de mens met de
natuur centraal dat zich uit in weelderige kleurige tuinen, waarin veel ruimte is voor mens, plant en dier. Er zijn
nauwelijks duidelijke fatalisten, individualisten en dynamics bij de deelnemers. Dit wordt ook gereflecteerd in
de resultaten van de tuinanalyses: er zijn nauwelijks tuinen waar geen aandacht aan besteedt wordt, het
volgen van hippe tuintrends is ook niet zo aan de orde. Eerder tuiniert men traditioneel. Een sterke combinatie
van een diversiteit van functies komt iets vaker voor, maar is ook geen regel.
Dominante perspectieven deelnemers
Hierarchist

Frequentie
17

Procent
36,2%

Egalitair

12

25,5,6%

Individualist

2

4,3%

Fatalist

1

2,1%

Autonoom

12

25,5%

Dynamic

3

6,4%

Totaal

47

94%

Ontbrekend

3

6%

Totaal

50

100%
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4.1.6 Methode 3. Vergelijken tuinen en dominante perspectieven
In methode drie werden de dominante perspectieven van de deelnemers vergeleken met de manier waarop
de culturele perspectieven in design en onderhoud van hun tuinen gereflecteerd zijn. De foto’s werden nog
eens nauwkeurig bekeken en vervolgens ingedeeld in één van de zes perspectieven-categorieën. Daarna
werden de uitkomsten vergeleken met de dominante perspectieven van hun eigenaars. Gebaseerd op hoe de
tuinen ingericht zijn en onderhouden worden, hebben we 21 hierarchistische tuinen (tegenover 17
hierarchistische dominante perspectieven), 15 egalitaire tuinen (tegenover 12 egalitaire dominante
perspectieven), 5 individualistische (tegenover 2 individualistisch dominante perspectieven), 3 autonome
(tegenover 12 dominant autonome perspectieven) en 3 dynamische tuinen (tegenover 3 dominant
dynamische perspectieven) onderscheiden. Het valt vooral op dat er meer hierarchistisch uitziende tuinen zijn
dan deelnemers met een hierarchistisch wereldbeeld. Hetzelfde geldt voor egalitaire tuinen. Daarnaast zijn er
zeer weinig autonome tuinen vergeleken met het hoge aantal deelnemers met een dominant autonoom
cultureel perspectief. Dit kan er op wijzen dat het hart bij veel deelnemers klopt voor een ecologische wereld,
maar men niet goed weet hoe dit in de tuin tot uitdrukking gebracht kan worden.
Perspectieven gereflecteerd in de tuinen
Perspective
1. Hierarchist
2. Egalitair
3. Individualist
4. Fatalist
5. Autonoom
6. Dynamic
Totaal
Ontbrekend
Totaal

Frequentie
21
15
5
0
3
3
47
3
50

Procent
44,7%
31,9%
10,6%
0%
6,4%
6,4%
94%
6%
100%

Cirkeldiagram

4.1.7 Match tuin met dominant perspectief
Het hoeft niet altijd te betekenen dat het wereldbeeld dat de deelnemers vanuit de interview-resultaten
toebedeeld kregen, overeenkomt met het perspectief gereflecteerd in de tuinen. Daarom keken we ook
hoeveel tuinen er wat betreft perspectieven-categorie overeenkomen met het dominante perspectief van de
deelnemers (matchen van tuinentype en dominante perspectieven). In totaal matchen er 16 tuinen met het
dominante wereldbeeld van de deelnemers. Dat is slechts 32% van alle deelnemende tuinen. Er lijkt dus een
behoorlijke discrepantie te zijn tussen hoe men denkt over de wereld en hoe men de tuin daadwerkelijk
vormgeeft en verzorgt. De resultaten stellen – zo zou je kunnen zeggen -- het beroemde citaat ter discussie
van Alfred Austin: "Show me your garden and I shall tell you what you are." Natuurlijk moeten we wel in
ogenschouw nemen dat de deelnemers aan de tuinenwedstrijd vooral tuinliefhebbers zijn en dit dus absoluut
geen algemeen geldende conclusie is. Ondanks de grote mismatch, correspondeert een significant aantal
tuinen wél met het dominante perspectief van de bewoners. Bij de hierarchisten was de match het hoogste,
met 9 van de 21 tuinen Daarna bij de egalitairen met 4 van de 15 tuinen. Bij de 5 individualistische tuinen was
er geen match met een individualistisch dominant perspectief. Fatalistisch te karakteriseren tuinen deden niet
mee aan de tuinenwedstrijd. De dynamics hadden een match in twee van de drie tuinen. Een relatief grote
match dus, maar een te kleine groep om een significante uitspraak over te kunnen doen. De autonomen
matchen in één enkel geval van de 3 tuinen.
Perspective
1. Hierarchist
2. Egalitair
3. Individualist
4. Fatalist
5. Autonoom
6. Dynamic
Totaal
Ontbrekend
Totaal
*Frequentie

Match*
9
4
0
0
1
2
16
34
50

Tuin*
21
15
5
0
3
3
47
3
50

Dominant Perspectief*
17
12
2
1
12
3
47
3
50

50

De Boomplicht van kunstenaar en architect Hundertwasser
uitgevoerd voor de deur. De natuur verheven boven de
mens. Passend bij het autonome perspectief.

Keurig nette mooie tuin van Mevrouw Schreurs, passend bij
hierarchistisch perspectief.

Een tuin waar de
onderhoudsvrije
trend de
boventoon
voert, passend
bij het
individualistisch
perspectief.

Een weelderige tuin waarin aan dier en mens gedacht is,
passend bij een egalitair perspectief.

Tuinieren,
experimenteren
en leren over
voedsel, koken,
duurzaamheid en
de natuur. Je
kunt er ook nog
een balletje
trappen en een
feestje houden.
Vele functies met
elkaar verenigd in
deze schooltuin,
passend bij een
dynamisch
perspectief.
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“Weeds are flowers too, once you get to
know them” – Winnie the Pooh. Neem het
zoals het komt en geef er een mooie naam
aan, passend bij het fatalistisch perspectief.

HOOFDSTUK 5 DE BIMBY-SCORE

Het leven baant zich een weg door de steentjes heen.
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5.1 STATISTISCHE RESULTATEN BIMBY-SCORE
5.1.2 Inleiding
In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van de uiteindelijke BIMBY-score. De BIMBY methode is zodanig
opgezet dat er met elke bijdrage van de tuin aan de natuur punten verdiend kunnen worden. Verstoringen van
de natuur (zoals gebruik van pesticiden, herbiciden of overmatig onderhoud) worden van de verdiende punten
afgetrokken. Alle punten zijn samengevat in een aantal hoofdcategorieën. De gemiddelde BIMBY-score is
berekend door de punten op te tellen van de tuinier stijl, de fysieke gegevens die we in de voortuin verzameld
hebben, de punten die we tijdens het interview naar boven hebben weten te halen over het wereldbeeld van
de bewoners en de sociaal-culturele bijdrage aan de natuur en een duurzame leefomgeving. Er werden ook
extra punten toebedeeld aan groene achtertuinen. In de achtertuin konden tot aan vijf extra punten verdiend
worden bij een hele biodiverse tuin. Ten slotte keken we naar de context van de tuin. Is de tuin een groene
oase in een steenwoestijn? Is de tuin een bostuin in een bos? De context waarin de tuin zich bevindt bepaalt
mede hoeveel een tuin bijdraagt aan zijn omgeving. Een groene tuin in een versteende omgeving kan
zodoende meer bijdragen als ‘stapsteen’ en inspiratie voor de buurt dan een bostuin in een toch al bosrijke
omgeving.
Hieronder vindt u een overzicht van de hoofdcategorieën en welke vragen daarin zijn onderverdeeld:
1.
Tuinier stijl

2.
Fysieke bijdrage tuin

3.
Ecologisch wereldbeeld

Vragen over de
manier van tuinieren
en zichtbare
aanwijzingen over
tuinierstijl in de tuin.

Zichtbare
ecologische factoren
en culturele factoren
(artefacten) in de
tuin die bijdragen
aan natuurwaarden,
ecosysteemdiensten
en biodiversiteit.

Vragen over het
wereldbeeld van de
deelnemer, kennis over
ecologie, duurzaamheid
en biodiversiteit.

4.
Sociaal-Culturele
Bijdrage
Vragen over
activiteiten die
ondernomen worden
ter bescherming en
bevordering van de
natuur, vragen over
duurzame leefstijl

5.
Achtertuin 0-5 extra
Zichtbare ecologische
en culturele factoren
in de achtertuin die
bijdragen aan
natuurwaarden,
ecosysteemdiensten
en biodiversiteit.

6.
Bijdrage aan buurt
extra
Zichtbare bijdrage van
de tuin aan groene
buurt. De context van
de tuin is bepalend.

Het optellen van deze scores leidt tot een overzicht van de uiteindelijke BIMBY-score van alle deelnemende
tuinen. Om de scores te berekenen gebruikten we beschrijvende statistiek methodes van het statistische
programma IBM SPSS statistics 22. In Appendix 2 vindt u een overzicht met de scores van alle tuinen per
adres.
5.1.2 De BIMBY scores
Statistische berekeningen van de BIMBY scores laten het volgende zien. De mediaan (M), een manier om het
gemiddelde te berekenen van het totaal aantal scores -- is berekend op een waarde van 77. De Mediaan is de
waarde die precies halverwege de scorereeks ligt van alle deelnemers (het zwarte streepje midden in het
bruine blokje van de Boxplot in Figuur 4.1).
Figuur 5.1. Boxplot BIMBY-Scores
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De scores variëren van 25 als laagste score, tot 135 als hoogste score. Deze score van 135 stijgt echter ver uit
boven de één-na-hoogste score van 123. Dit wordt weergegeven in het ronde puntje met nummer 10 er bij in
Figuur 5.1.
Als een tuin rond de 77 punten scoort, is dit een gemiddelde score voor ‘groenheid’ van enkel de deelnemende
tuinen van de tuinenwedstrijd Toon uw Groene Tuin. Deze score zegt dus niets over de gemiddelde tuinen van
alle tuinen van Roermond. Hetzelfde geldt voor de heel hoog en heel laag scorende tuinen. De deelnemers zijn
allemaal tuinenliefhebbers, dus de resultaten kunnen niet gegeneraliseerd worden over heel Roermond.
BIMBY-Score Beschrijvende Statistiek
Gemiddelde
95% confidence interval for mean
5% trimmed mean
Mediaan
Variantie
Standaard afwijking
Minimum
Maximum
Range
Skewness
Kurtosis
Totaal
Ontbrekend
Valide totaal

Stastistiek
78,0213
Lower bound 71,9124
Upper bound 84,1302
77,5957
77,0000
432,891
20,80603
25,00
135,00
110,00
,267
,682
N=50
N=3
N=47

Standaardfout
3,03487

,347
,681

5.1.3 De winnaars van de BIMBY-score
Tijdens de prijsuitreiking op 16 november 2015 in Roermond zijn de winnaars van de BIMBY score reeds
bekend gemaakt. Hier worden de winnende tuinen (en één balkon) nog eens kort beschreven.
Hoogste Scores

1
2
3
4
5

Tuin-nummer*
10
16
14
11
9**

BIMBY Score
135
123
113
107
55

*Zie appendix 2
**Balkon

Alle mooie reuze-insectenhotels van de deelnemers van 2015
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Naam
Mw. Bronkhorst
Hr. Cruchten
Fam. Linnartz
Mw. Beckers
Mw. Wolters

BIMBY Score Nr. 1.
De tuin van Mevrouw Bronkhorst scoort met 135 BIMBY punten erg hoog. In de voortuin staan vele inheemse
plantensoorten in een diverse gelaagdheid. Ook fruit-dragende struiken en bomen dragen bij aan een goede
score. In het interview blijkt dat de tuin geheel ecologisch onderhouden wordt en zelfs gebruikt is als buitenklaslokaal voor lokale kinderen om te leren over de natuur. Ook de leefstijl en het wereldbeeld van de
bewoonster is ecologisch georiënteerd. Er komen veel diersoorten voor in de tuin, die structureel en
functioneel goed verbonden is met de achtertuin. In de vijver zijn zelfs salamanders te vinden. De achtertuin
draagt in al zijn wilde weelderigheid ook sterk bij aan de hoge score. Net als in de voortuin zijn er veel
inheemse planten, bomen, organisch materiaal, voederplaatsen voor wilde dieren, een heel flatgebouw vol
insectenhotels en is er goed bereikbaar water in overvloed voor amfibieën, kleine zoogdieren dieren en
insecten.
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BIMBY-Score Nr. 2.
De tuin van basisschool de Kasteeltuin is te veelomvattend om in één foto te kunnen vatten. De tuin heeft 121
punten gescoord. Het is een tuin waarin met passie, kennis en kunde gewerkt wordt door een gedreven leraar,
de heer Cruchten en zijn leerlingen. De leerlingen vertellen honderduit over de gerechten die je met de
groente kunt maken die in de tuin groeit. Zij weten waar hun eten vandaan komt. En ze zijn trots op hun tuin.
De buren lopen er een extra rondje voor om. De diversiteit aan groente, inheemse en sierplanten is groot. Er is
veel gelegenheid voor allerhande dieren om te eten, te wonen en te schuilen. Spelen, ravotten, eten en een
kampvuur kan ook allemaal in deze tuin. De tuin is echter wel sterk onderhouden. Er wordt veel geschoffeld
tussen de beplanting. Dit levert toch nog wat kale grond op. Een verbeterpuntje. Er zou gemulched kunnen
worden om de bodem goed te voeden. Ook draadhek rondom de tuin maakt het lastiger voor kleine dieren om
in en uit de tuin te lopen. Desondanks mogen de kinderen van deze school en hun ouders zich in hun handjes
knijpen met deze prachtige, diverse, leefbare schooltuin.
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BIMBY-Score Nr. 3
De voortuin van Familie Linnartz is een heus bos op postzegelformaat. Een gelaagde diversiteit met mooie
oude naaldbomen waarin veel vogels hun thuis vinden. Er zijn inheemse planten aanwezig en de bodem is
goed beschermd en gevoed door bodembedekkers. Daardoor zal het bodemleven, de diertjes in de bodem,
ook goed gedijen. De tuin draagt veel bij aan het groen in de straat en steekt daar ver bovenuit. De buren
zouden er wat van kunnen leren. De tuin is gemakkelijk in onderhoud, biedt dankzij de bomen koelte op hete
zomerdagen, en zal veel water opnemen dankzij de beplanting. Dit alles zorgt voor een score van 113 punten.
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BIMBY-Score Nr. 4
De tuin van Mevrouw Beckers scoort met 107 punten ook erg hoog. De tuin verenigt functies voor mens en
dier op elegante wijze. De bodem is goed beschermd met zowel aardbeien planten als met stro. De leefstijl en
tuinier-stijl van Mevrouw Beckers is ecologisch georiënteerd. De tuin is een uitstekend voorbeeld voor de
buren en zal bekijks trekken met het prachtige insectenhotel met groene dak.

58

Het BIMBY Balkon
Naast tuinen namen ook een aantal balkons deel aan Toon uw Groene Tuin 2015. De hoogste BIMBY Score bij
de balkons ging naar mevrouw Wolters met 55 BIMBY punten. De tuin is een kleine groene oase in het
flatgebouw waar zij woont. Er wordt veel liefde en zorg in gestoken. Opvallend is dat dit balkon hoger scoort
dan de vier laagst scorende tuinen.
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Appendix 1. Motie Vergroening/Ontharding GroenLinks & CDA Roermond
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Appendix 2. BIMBY Score Lijst en Opbouw (laagste score 25 – hoogste score 135 – gemiddelde score 77)
Tuin nr.

Adres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Kerkenkampstraat 15
Kerkenkampstraat 19
Merumerbroekweg 5
Dr. Philipslaan 2
Dr. Philipslaan 12
Dr. Philipslaan 50
Gebroek 34
Schout Offermanstraat 89
Schout Kellenerstraat
Elmpterweg 20
Gebroeklaan 12
Schout Wylerstraat 15
Schepen van Hertefeltstraat 18
Mozartstraat 37
Plaam 12
Kasteel Wassenbergstraat 2-4
Plutolaan 36
Kasteel Hillenraedstraat 233
Donderbergweg 88
Heide 23
Bosrand 13
Heide 38
Veldpoort 54
Beekstraat 8
Berlagelaan 33
Elmpterweg 13
Kapellerlaan 149
Bosstraat 63
Koninginnelaan 70
Middelhoven 6
Donderbergweg 169
Egelantierhof 34
Ambachtsingel 109
Donderbergweg 10
Bosrand 11
Burg. Thomas Wackerstraat 44
Van Riebeeckstraat 21
Eerenstraat 24
Zonnedauwhof 59
Borgeind 3
Bob Boumanstraat 30-32
Beemdenstraat 11
Van Oeststraat 14
Heistraat 47
Burgemeester Geuljanslaan 17
Neerstraat 201
Oude Roermondseweh 169
Bothastraat 18
Asenrodestraat 5
Kapelaan Sarsstraat 85

1.
Tuinierstijl

3
7
11
6
6
11
1
6
5
10
12
2
-13
6
7
-6
2
3
7
5
1
2
4
4
9
4
5
5
2
0
3
5
2
6
3
5
9
5
10
5
2
8
7
-5
4
2
4

2.
Fysieke
bijdrage
tuin

3.
Ecologisch
wereldbeeld
28
60
50
56
59
19
29
40
20
77
57
46
-56
30
66
-20
9
54
52
27
24
39
28
42
47
34
20
56
32
34
50
32
54
40
49
36
44
53
52
32
39
52
37
-42
45
44
24

61

10
6
2
3
8
8
8
6
7
7
5
7
-10
8
8
-8
2
9
10
8
7
8
5
8
8
9
8
7
3
4
4
6
9
5
6
2
9
7
7
7
8
9
7
-4
7
8
8

4.
SociaalCulturele
Bijdrage

5.
Achtertuin
0-5 extra
17
19
19
14
18
23
12
20
19
26
25
15
-29
24
25
-20
8
14
19
15
14
16
15
16
24
18
15
17
16
13
13
17
17
13
15
12
26
21
24
19
17
25
19
-18
22
13
25

0
1
0
0
0
1
1
5
0
5
0
2
-2
0
5
-0
0
1
2
0
0
0
0
0
5
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
1
0
1
0
-2
1
1
0

6.
Bijdrage
aan buurt
extra
8
2
1
12
8
0
9
12
4
10
8
12
-3
8
12
-1
4
4
7
5
1
6
8
8
2
1
1
11
11
15
23
8
2
3
11
10
1
9
6
3
3
1
2
-13
4
9
2

BIMBY
SCORE

66
95
81
91
99
62
60
89
55
135
107
84
-113
76
123
-55
25
77
83
50
45
71
60
78
95
65
49
97
64
66
94
68
85
67
84
65
89
96
99
67
62
96
72
-84
83
77
63

Appendix 3. Kaart deelnemende tuinen per postcodegebied
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Websites met nuttige informatie over groene tuinen, duurzaamheid via je tuin en groenadoptie

www.operatiesteenbreek.nl
www.roermond.nl/4/Natuur/Groen/Groenadoptie.html
http://www.groenruil.nl/
http://huisjeboompjebeter.nl/
http://carijnbeumer.wix.com/bimby#!services3/c17ca
http://irisgardenecology.com/
http://www.groei.nl/overzicht/dieren-in-de-tuin

Volg Operatie Steenbreek via Facebook en Twitter:

www.facebook.com/operatiesteenbreek
@OpSteenbreek
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