
Tuintellingen
De natuur in jouw tuin telt mee!

Bijentelling Zaklampsafari amfibieën Libellentelling

Tuinvlindertelling Nachtvlinderweekend

Spinnentelling

April

17 & 18

Mei

15 & 16

Juni

19 & 20

Juli

3 t&m 25

September

3 & 4

September

11 & 12

Bodemdierendagen

September &
Oktober
24 t&m 6

Egelweekend

September

25 & 26

Lijsters en bessentelling

Oktober

22 t&m 31

Nationale tuinvogeltellingEindejaars Plantenjacht

Januari
28 t&m 30

December 
& Januari
25 t&m 3

Je kunt kramsvogels naar jouw 
tuin lokken met de bessen van 
lijsterbes.

In 2021 is de huismus ruim 
500.000 keer geteld. Hoeveel 
zullen we er tellen in 2022?

Door weersomstandigheden kunnen de tuintelllingen in een ander weekend plaatsvinden. Houd tuintelling.nl 

in de gaten! Met dank voor de foto’s: Aad van Diemen, Arif Hidayat, Ben Kerckx, David Reed, Jasmin Sessler, 

Jelger Herder, Kars Veling & Musthaq Nazeer

Ook midden in de winter bloeien 
er wilde planten. Het madeliefje 
staat al jaren met stip op 1.

De gemeente Breda heeft alles bij 
elkaar wel 140 wateren. De vijvers 
in achtertuinen niet meegerekend.

Er zijn 358 soorten bijen in 
Nederland. Ongeveer een derde 
komt in Breda voor.

Nachtvlinders trillen vaak met 
hun vleugels om voor het 
vliegen op te warmen.

Een opvallende daler: de herfst-
spin. In 2017 werd ze in bijna 40% 
van de tuinen geteld, in 2019 9%.

Nacht van de vleermuis

Augustus

27 t&m 29

Een vleermuis eet wel 3000 
insecten per nacht, inclusief heel 
veel muggen.

Tijdens een wandeling door 
Breda kun je wel 20 soorten 
vlinders tegenkomen.

Egels maken dankbaar gebruik 
van rommelhoekjes in tuinen om 
te schuilen en overwinteren.

In Breda vliegen wel 30 soorten 
libellen rond. Vooral bij stromend 
water en vijvers zie je ze.

Koester de bodembeestjes in je 
tuin; ze eten herfstblaadjes op en 
maken er goede grond van.



GreenQuays
Deze kalender wordt je aangeboden door het Europese Groene Kadesproject. Met 

de aanleg van de Nieuwe Mark gaat de rivier de Mark weer stromen door Breda. De 

muren en de kades van de Nieuwe Mark zullen niet kaal blijven, maar juist worden 

vergroend met bomen, (muur)planten en mossen. Dit levert niet alleen een mooi be-

groeide kademuur op, maar ook een rijk en gevarieerd dierenleven. Straks zul je, als 

je over de rivier de Mark vaart of op de kades loopt, dus ook hier de natuur kunnen 

beleven. GreenQuays is een samenwerking tussen 8 organisaties. Meer weten? Kijk 

op greenquays.nl.

De natuur dichtbij
Breda wordt een stad in het park, en bij 

steeds meer projecten speelt de natuur 

een belangrijke rol. Hoe zal de natuur 

zich in Breda ontwikkelen? Nemen soor-

ten toe, of af? Komen er nieuwe soorten 

bij? Door mee te doen met tellingen 

kun je zelf volgen hoe de natuur in de 

stad zich ontwikkelt. Je sluit je dan aan 

bij tienduizenden andere burgerweten-

schappers door het hele land.

Alsjeblieft! Een kalender met alle tuintellingen van het jaar. 
Nu hoef je nooit meer een dag te missen waarop je zelf ook natuurwetenschapper 

kunt zijn. Doe mee met de bijentelling in april of ga op zaklampsafari in mei. Tel de 

vlinders in je tuin in juli en welke spinnen kom je tegen in september? 


