Iedere tuin telt
Dit is één van de projecten waar het Nationaal Groenfonds bij betrokken is.
Kijk op nationaalgroenfonds.nl voor meer inspirerende voorbeelden.

De Nederlandse voor- en achtertuinen bestrijken samen een vijf keer zo groot oppervlak als
natuurgebied Oostvaardersplassen. Maar wat er allemaal leeft aan vogels, vlinders, amfibieën,
zoogdieren, insecten, wilde bloemen en planten weten we nauwelijks. Tuintelling.nl, de winnaar
van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015, brengt daar verandering in.
Het initiatief Tuintelling.nl, dat in
maart 2015 de lucht in ging, stimuleert
mensen om al wat leeft en bloeit in
hun tuinen te tellen en door te geven.
Vanwege de laagdrempeligheid en
de samenwerking van meerdere
partijen - het is een initiatief van zeven
organisaties - wonnen ze met glans de
Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015.
“Tuintelling brengt veel vrijwilligers op
de been die vervolgens hun tuin met
andere ogen bekijken en waardevolle
gegevens aanleveren. Het mooie is
bovendien dat ze dankzij de zeven
samenwerkende partijen een solide
organisatie vormen. Dat maakt het
een duurzaam initiatief”, zegt Dorit
Bouwman, adviseur communicatie
en marketing Nationaal Groenfonds.
Feest met de natuur
“Het thema van de Natuurprijs 2015

was ‘Feest met de natuur’ en daar
sluit Tuintelling.nl mooi op aan”, zegt
Bouwman. “Hun site is makkelijk in
gebruik, deelnemers zijn nergens toe
verplicht en kunnen tellen wanneer
ze willen.”

‘Het winnen van
de Natuurprijs gaf
ons in positieve zin
een stempel’
Birgit Brenninkmeijer van Tuintelling.nl
beaamt dat: “het ‘donkergroene’
publiek doet al veel tellingen. We willen
met deze nieuwe site juist ook het
brede, ‘lichtgroene’ publiek bereiken.
De site bevat allerlei illustraties,
zoekkaarten en herkenningstips,
waardoor het leuk wordt om te
gaan tellen. Iedereen kan meedoen.”

Winst voor de natuur
Tuintelling.nl heeft meetgegevens
van meerdere jaren nodig om
conclusies te trekken over soorten flora
en fauna, de invloed van het klimaat en
de invloed op elkaar. “Pas na een aantal
jaren kun je zien welke soorten het
goed doen in tuinen en welke soorten
achteruitgaan. Heel belangrijk, want
in Nederland neemt de verstedelijking
alleen maar toe en we weten nog maar
relatief weinig van de flora en fauna in
steden en dorpen. “Neem bijvoorbeeld
gierzwaluwen: wanneer zie je ze weer
voor het eerst boven je tuin gieren en
wanneer vertrekken ze weer richting
Afrika? En hoe verschilt dat per jaar?”
Dit wil niet zeggen dat Tuintelling
pas over langere tijd winst biedt voor
natuur in Nederland. “Het gaat ook om
beleving, natuur begint in je achtertuin”,
zegt Brenninkmeijer. “Een tuinteller liet
>>>

weten: ‘Ik heb egelplekken in mijn tuin
gemaakt, omdat ik voor het eerst jonge
egeltjes zag. Waarschijnlijk zag ik ze,
omdat ik tegenwoordig door het tellen
anders naar de tuin kijk.’”
Groot bereik
Tuintelling.nl is een mooi voorbeeld
van hoe belangrijk de Groenfonds
Natuurprijs is voor groene initiatieven.
Het winnen van de prijs leverde
Tuintelling.nl bekendheid op. “We
begonnen in het voorjaar van 2015 met
3.000 tellers, na het winnen van de prijs
in mei waren dat er al 4.000 en medio
2016 alweer 7.000. Ons doel is om eind
2017 10.000 tellers te kunnen noteren.”
Als winnaar kreeg Tuintelling van
Nationaal Groenfonds een vrij te
besteden budget van 10.000 euro.
“Wij hebben het ingezet om publiciteit
te genereren en we hebben in
november 2015 een dag georganiseerd
om de bestaande tellers te bedanken
en nieuwe deelnemers te instrueren.
Er waren lezingen en informatiestands
en de tellers kregen een mooi vormgegeven klembord om te gebruiken
bij de tellingen”, vertelt Brenninkmeijer.

Tuinreservaten
De achterban van Tuintelling.nl gaat
in de toekomst mogelijk nog een stap
verder dan het online doorgeven van
waarnemingen. “Wij zetten het initiatief
‘Tuinreservaten’ van Vara Vroege
vogels voort: tegels eruit, natuur erin.
Hiermee willen we de komende jaren

‘Het begon met
tellen en nu heb ik
egelplekken
in mijn tuin’
mensen enthousiasmeren om hun tuin
zo natuurlijk mogelijk in te richten.
Uiteraard pakken we dat uitgebreid aan,
met tips, ideeën en inspiratie voor alle
geïnteresseerden.”
Nationaal Groenfonds Natuurprijs
Nationaal Groenfonds reikt jaarlijks de
Natuurprijs uit. De prijs, een bedrag van
10.000 euro, is een directe impuls voor
originele, haalbare en doeltreffende
natuurinitiatieven. Het biedt financiële
armslag, waardoor meer en langduriger
effect voor de natuur kan worden
geboekt. De (financiële) duurzaamheid
en de voorbeeldfunctie van het project
en de gedrevenheid, de passie en
het doorzettingsvermogen van de

tel 088 253 9255
nationaalgroenfonds.nl

initiatiefnemers geven voor de jury de
doorslag. 2016 is het tiende jaar op rij
waarin de prijs wordt uitgereikt.

Tuintelling.nl
Met als slogan ‘Tel mee voor meer
natuur in je tuin, er zit meer in dan je
denkt’, hebben zeven organisaties die
particuliere telresultaten verzamelen
de handen in elkaar geslagen. Het
resultaat is Tuintelling.nl, een website
die vrijwilligers helpt om op een leuke
en makkelijke manier te monitoren
wat in hun tuinen leeft. De zeven
organisaties zijn: Vogelbescherming
Nederland, Sovon Vogelonderzoek
Nederland, de Vlinderstichting,
RAVON, Zoogdiervereniging,
FLORON en EIS Kenniscentrum
Insecten.

Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds zich in
voor een groener Nederland
met diensten op het gebied van
financiering, draagvlak, advies en
financieel beheer. Het Groenfonds
ontwikkelt innovatieve financiële
instrumenten en slaat een brug
tussen publieke en private middelen.
De unieke combi natie van kennis
over groen en geld versnelt
projecten, verbindt partijen en biedt
inzichten die rendement opleveren
voor de groene leefomgeving in
de breedste zin van het woord:
natuur, landschap, lucht, water,
biodiversiteit en beleving.

Kijk voor meer informatie op nationaalgroenfonds.nl of neem contact op met
Dorit Bouwman via 06 22 48 67 80 en d.bouwman@nationaalgroenfonds.nl.
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Bekendheid en goodwill
Het winnen van de Natuurprijs levert
Tuintelling.nl behalve bekendheid ook
goodwill op, merkt ze. “Het magazine
Groei en bloei bijvoorbeeld, kent ons
van de Natuurprijs. Mede daardoor
hebben we nu een samenwerking
om diverse artikelen in hun blad te

plaatsen. Dat we zo snel na onze start
al de Natuurprijs wonnen, gaf ons in
positieve zin een ‘stempel’.”

