Overlegplatform
Tuinieren met planten en dieren
Catherine Reker, VBBN

In 1995 kwamen de VBBN en de Vlinderstichting,
aangevuld met de deskundigen Arie Koster, Gerard
Mostert en Herman Proper, voor het eerst bij elkaar
om t e overleggen hoe door gezamenlijk optreden
meer en betere drachtomstandigheden konden
worden gecreëerd. Dit resulteerde tot samenwerking
in een platform: Natuur in de Woonomgeving. Na
enige jaren bleek dat in ons land tal van organisaties bezig waren met soortgelijke doelstellingen.
286 Gezamenlijk startten ze in 1999 de campagne
Tuinieren met planten en dieren. Na afsluiting van
deze campagne besloten verschillende deelnemers
de doelstelling ervan, het stimuleren van natuur- en
milieuvriendelijk tuinieren, verder uit te dragen. Zij
verenigden zich in het Platform Tuinieren met
Planten en Dieren. De bestaande platforms Natuur
in de Woonomgeving en Amateur tuinieren gingen
op in dit platform.
De officiële oprichting van het Platform vond plaats
op 28 juni 2000 met de ingebruikneming van de
insectenmuur van De Kleine Aarde. Doelstelling is het
verhogen van de organisatiegraad en het verbeteren
van de onderlinge contacten. Hiervoor wil het
Platform de samenwerking en de onderlinge
informatie-uitwisseling stimuleren tussen tuin- en
natuurorganisaties, onderzoek initiëren en onderling
voorlichtingsmateriaal uitlenen. Het uiteindelijke doel
is het bevorderen van natuur- en milieuvriendelijk
tuinieren in Nederland. Bij grote acties zoals
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Appeltern (Groei en Bloei/ KMTP) en VARA's Vroege
Vogels wordt onderling afgestemd of de collegaorganisaties deelnemen om eventueel gezamenlijk een
stand te bemensen.
De Vlinderstichting heeft de coördinerende taak van
het platform op zich genomen. We komen een paar
keer per jaar samen, al naargelang er behoefte
bestaat naar aanleiding van een activiteit. Het
voorzitterschap rouleert. Aangezien het organiseren
van activiteiten tijd en geld zal kosten heeft de
Vlinderstichting een voorstel tot subsidie ingediend in
het kader van 'Regeling versterking maatschappelijke
betekenis natuur'. Persberichten worden zoveel
mogelijk gezamenlijk gemaakt, evenals artikelen in de
tijdschriften van de deelnemende organisaties.
Er is een concept samenwerkingsovereenkomstwaarin
o.a. melding wordt gemaakt van de verschillende
typen organisaties binnen het platform:
- organisaties die de doelgroep (tuinbezitters)
vertegenwoordigen;
- organisaties die een natuur- en milieudoelstelling nastreven of in een maatschappelijke behoefte
voorzien;
- commerciële organisaties (in verband met de doelstelling van het platform wordt deze groep alleen bij
het platform betrokken wanneer dit nodig of
gewenst is).
Vanaf het begin maakt de VBBN met volle overtuiging
deel uit van dit samenwerkingsverband. Ons accent
ligt daarbij uiteraard op meer dracht en natuurvrien-
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delijke gewasbescherming; het voorlichten over het
nut van bijen; het bewerkstelligen van een sympathieke houding ten aanzien van onze bijen door het wegnemen van de fobie die leeft bij een groot publiek
enz.
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Een ideaal: 70.000 ha milieuvriendelijke tuin
Zo'n 70.000 ha. land is domein van tuinbezitten in
Nederland. Vijf miljoen huishoudens beheren een
oppervlakte die vergelijkbaar is met de Veluwe. Wanneer die natuurvriendelijk wordt ingericht betekent
dit een aanzienlijke vergroting van het leefgebied van
dieren en planten. Tuinen kunnen zo als natuurlijke
'stapstenen' fungeren in een bebouwde omgeving,
waardoor er betere leefomstandiqheden
worden qeschapen voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.
Een andere reden waarom het belangrijk is om
natuurvriendelijk tuinieren te stimuleren is dat
particulieren nog steeds enorme hoeveelheden
bestrijdingsmiddelen en onnodige meststoffen blijken
te gebruiken. Terwijl het ministerie van LNV met
andere beheerders op basis van het Meerjarenplan
Gewasbescherming afspraken heeft gemaakt over het
terugdringen van het gebruik van chemische middelen, blijft de groep tuinbezitters nog vrij ongrijpbaar.
(In deze context bezien heeft ook de bijenhouderij
boter op het hoofd: nog steeds wordt voor met name
de varroabestrijding door de meeste imkers gegrepen
naar chemische middelen).
Wanneer mensen in hun tuin met natuur bezig zijn,
neemt de waardering en interesse voor de natuur om
hen heen toe. Daarmee neemt het draagvlak onder
de bevolking toe voor natuur in het gemeentelijk
groen en voor natuurontwikkeling en natuurbehoud in
het algemeen.

De ideeën van het Platform
Het is de bedoeling dat de samenwerking tussen de
gelijkgestemde natuurorganisaties het natuurvriendelijk tuinieren zal bevorderen. Door o.a. het opzetten
van onze tentoonstelling en het inzetten van ander
voorlichtingsmateriaal kan zo de kennis van natuurvriendelijk tuinieren bij de tuinbezitters toenemen.
Ook willen we door onderzoek meer inzicht verkrijgen
in de houding van tuinbezitten.
De verwachtingen van de afzonderlijke organisaties
zijn idealistisch maar zeker ook realistisch. Algemene
ontwikkelingen in Nederland spelen ons in de kaart:
de overschakeling naar een duurzamer landbouw, de
terugdringing van chemische bestrijdingsmiddelen,
de belangstelling in de groene sector en bij het
publiek voor een natuurvriendelijker beheer van de
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groene ruimte. Ofschoon elk van de afzonderlijke
organisaties een andere subdoelstelling heeft, passen
we uitstekend bij elkaar.
Wat verbazingwekkend is zijn de vele groeperingen
en instellingen die overal verspreid voorlichting
geven, insectentuinen opzetten en artikelen
publiceren in verschillende bladen en tijdschriften.
Onze overtuiging is dat samenwerking ongelooflijk
positief is: het is erg prettig om constructief samen te
praten, te denken en te organiseren. We zijn gelukkig
met het feit dat bijenhouden vanzelfsprekend thuishoort in de rij van natuur- en milieubeschermers en
vooral: -genieters! Platform Tuinieren met planten en
dieren
Secretariaat p/a De Vlinderstichting, 0317-467346
E-mail: vivian.sieberingbvlinderstichting.nl
Homepage: wwwtuiniermetplantendier.nl
De genoemde tentoonstelling wordt namens het
platform beheerd door de Vlinderstichting en kan
aldaar worden gereserveerd.
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