
infoavond Sint-Niklaas 2023

Inzetten op tuinen voor een meer 

biodiverse en klimaatrobuuste gemeente



Even voorstellen

▪ Opleidingen voor alle boswachter, groenarbeiders en natuurinspecteurs 

▪ Andere opleidingen in de groene sector, van boomverzorgers tot gemeentelijke groendiensten 

▪ Gratis online kennisplatform www.ecopedia.be

Inverde is de opleidingstak van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid

http://www.ecopedia.be/


Even voorstellen..
Tuinrangerteam

Flore De Baets

▪ Vrijwilligerscoördinator

▪ Eerste aanspreekpunt voor Tuinrangers

▪ Me even voorstellen via mijn tuin..



Even voorstellen..
Tuinrangerteam

▪ Van werftuin..

2020

2019



Even voorstellen..
Tuinrangerteam

▪ Met veel geduld, kleine stapjes, projectmatig



Even voorstellen..
Tuinrangerteam



Wat is Tuinrangers?

▪ Een dienst van Inverde voor steden en gemeenten 

▪ Om bij te dragen aan klimaat- en biodiversiteitsbeleid

▪ Via de tuinen van de inwoners 

Hoe? – via lokale vrijwilligerswerking



Wie zijn de Tuinrangers?

Deze vrijwilligers komen bij je thuis en 

geven laagdrempelig advies op maat 

voor een meer klimaatbestendige 

biodiverse tuin. 

Team Herk-De-Stad



Hoe ver staat het project? 

▪ Mei 2021: de eerste 50 rangers in 9 pilootgemeenten

▪ Vanaf dan elke 6 maanden 50 nieuwe rangers in 10-tal nieuwe steden en gemeenten 

▪ Nu al 150 Tuinrangers in meer dan 10% van de Vlaamse lokale besturen

▪ Al meer dan 3.000 tuinen geadviseerd

▪ Zie www.tuinrangers.be/gemeenten

http://www.tuinrangers.be/gemeenten


Hoe ver staat het project? 

▪ Mei 2021: de eerste 50 rangers in 9 pilootgemeenten

▪ Vanaf dan elke 6 maanden 50 nieuwe rangers in 10-tal nieuwe steden en gemeenten 

▪ Nu al 150 Tuinrangers in meer dan 10% van de Vlaamse lokale besturen

▪ Zie www.tuinrangers.be/gemeenten

▪ Al meer dan 3.000 tuinen geadviseerd ! 

▪ In 2023 NIEUW in Blankenberge, Dilbeek, Edegem, Kapellen, Kortrijk, Londerzeel, Oud-

Turnhout

http://www.tuinrangers.be/gemeenten


Taakverdeling

▪ Werving en selectie

▪ Opleiding

▪ Ondersteuning, bijscholing, administratie

▪ Tevredenheids- en effectmeting

▪ Promotie

Inverde: Stad / gemeente: 

▪ Financiering (!)

▪ Lokale promotie



Waarom Tuinrangers?

En voor wie?



Bijna 12% van Vlaanderen is ‘tuin’

Gigantisch potentieel in strijd tegen klimaatopwarming, droogte 

en biodiversiteitsverlies

Kunnen we 

dat potentieel 

activeren?



Want de Vlaming gaat er voor! 

In tuincentra enorme omzet aan vogelvoer, voederplankjes, …  Jullie ook ?  

Elk jaar meer tellers van tuinvogels, vlinders, …  



Zie ook: het enorme succes van bijenhotels  

176 verschillende op bol.com !   

wie heeft er een bijenhotel opgehangen in eigen tuin? 



Op onze coronawandelingen 

zagen wij vaak … 

Hulp voor tuindieren in 

compleet verharde tuinen

met heel weinig groen



Jammer, want welk voedsel hebben de jongen nodig? 

En hoe veel? 

Rupsen !

8.000 tot 10.000 per nestje! 



Dus interessante vraag:  

Kan een mezenkoppeltje in het voorjaar 

10.000 rupsen vinden in jouw tuin? 

Ofwel: heb je voldoende inheemse bomen, 

struiken en hagen zoals eik, berk, veldesdoorn, 

meidoorn, vlier, beuk, wilde kadinaalsmuts, 

sleedoorn, … 



Gelijkaardig verhaal voor bijenhotels

Doorsnede

Eerder ‘kraamkliniek’ dan ‘hotel’



Van ei tot rosse metselbij

Klein nestblokje van 25 gaatjes 

10 cellen per gang = 250 cellen

Alle stuifmeel van 60 bloemen nodig per cel …

Dus 15.000 bloemen 

voor dit nestblokje!



En niet elke bloem is een goeie stuifmeelbloem!



Dus goed om eens bij stil te staan:  

Wie heeft er in de lente 15.000 goeie 

nectarbloemen in de tuin voor de 

metselbijtjes? 

Ofwel: heb je bloeiende struiken of hagen zoals wilg of 

meidoorn, of bloesems van fruitbomen? Een vroeg 

bloeiende border? Of een iets langer gazon vol 

paardenbloemen of ander ‘onkruid’, … ? 



Dus daarom Tuinrangers

▪ Ze komen tot bij jou in je tuin

▪ Ze leren je met andere ogen kijken naar de natuur vlakbij

▪ En geven laagdrempelig concreet advies op maat

“Ja jouw bodem is perfect geschikt voor een bloemenweide”

“Als jij een roodborstje was, waar zou jij je hier verstoppen voor de kat?”

“Hier tegen déze muur zou die plant heel mooi staan. Er is voldoende zon en 
de bijen zullen er blij mee zijn.”



Want ondanks véél informatie 

Veel goeie websites, boeken en gratis brochures



En ondanks allerlei goede campagnes

Veel initiatieven om de mensen te sensibiliseren



Nog altijd veel drempelvrees

We hebben allemaal geleerd 

hoe we ons gras moeten 

afrijden

Foto Stiga



Maar hoe onderhoud je zo’n 

bloemenakkertje?

Foto Stiga

Dat komen de Tuinrangers 

dus uitleggen. Bij je thuis! 



Vervolg van deze presentatie

▪ De Tuinranger Methode

▪ De rol van Tuinranger scherpgesteld: wat wel en wat niet? 

▪ De ideale kandidaat-tuinranger

▪ Over de opleiding

▪ Het lokale rangerteam (en praktische organisatie) 

▪ Het statuut van Tuinranger

▪ Hoe solliciteren? 



Tuinranger Methode



Onze Tuinranger methode  

Op maat van de tuin

Op maat van de mensen

▪ Oriëntatie, bodem, … 

▪ Geen grote eik in kleine voortuin

▪ Hun smaak, tuingebruik, … 

▪ Geen bloemenweide voorstellen in een 

tuin waar veel gevoetbald wordt



Onze invalshoek : tuinbiotopen  

Typische tuinsoorten? 



Onze invalshoek : tuinbiotopen  

Zonnige bosrand

Grasland

Dode bomen en takken

Natuurlijke biotopen

Bos

Poel

(meer of minder begraasd)

De tuinversie = onze “tuinbiotopen”

Bomen, klimplanten, schaduwborder

Zonneborder, hagen, heggen, struiken

Kruidenrijk gazon, bloemenweide, ruig plekje

Folievijvertje

Takkenwal, houtstapel, composthoop

En veel dieren zijn perfect gelukkig in de tuinversie van hun natuurlijke omgeving



Voorbeeld tuinbiotoop: een minivijver maakt een enorm verschil.

Minivijver (45liter, 5 euro) 

van Tuinranger Valerie



Overlap Tuinbiotopen en beleidsdoelen

Bloemenweide

Takkenwal

Tuinbiotopen

Bomen, hagen, klimplanten

… 

CO2-captatie, ↓hitte-eiland-effect, fijn stof vangen

Droogte bestrijden, wilde bijen helpen,…. 

Minder druk op recyclagepark 

Beleidsdoelen

Ontharden? – “Okee, maar wat krijg ik ervoor in de plaats ?” 

Tuinbiotopen = een mooie, avontuurlijke, levendige, gevarieerde, … tuin 



Effectmeting – tuinbiotopen (na 3 maand)

▪ Welke van de volgende tuinbiotopen heb je sinds het bezoek van 

de Tuinranger aangelegd of sterk verbeterd? 



Effectmeting - tuinbiotopen



Effectmeting - tuinbiotopen



Effectmeting – tuinbiotopen (na 3 maand)

▪ Slechts 5% heeft nog niets aangepast

▪ 73% heeft minstens 3 tuinbiotopen aangelegd en/of verbeterd ! 



Adviesmateriaal

▪ Voor elke tuin een mapje in A4-formaat

✓ De 10 do’s & dont’s voor een natuurvriendelijke tuin

✓ Een keuzehulp bij de aankoop van tuinplanten



Adviesmateriaal

▪ Op achterkant van mapje: ruimte voor basic tuinschets

Bestaande situatie

Thuis voorbereid met de hulp van 

GoogleMaps of Geopunt



Adviesmateriaal

▪ Op achterkant van mapje: ruimte voor basic tuinschets

Bestaande situatie

Thuis voorbereid met de hulp van 

GoogleMaps of Geopunt

Geadviseerde tuinbiotopen

Ingetekend op de juiste plaats bij 

afronding van de safari



Adviesmateriaal
▪ Voor elk geadviseerd tuinbiotoop, één adviesfiche

✓ Eén A4 recto-verso

✓ Hoe aanleggen, welke soorten, hoe 

onderhouden, wat kost het ? …

✓ Als houvast voor de tuineigenaar

✓ 19 verschillende

✓ Sinds kort: tweede en herwerkte druk



Voor elke tuin een safarikit



Voor elke tuin een safarikit

▪ Verwondering duurzaam maken (zoekkaarten, vergrootglaspotje, …)



Voor elke tuin een safarikit

▪ Verwondering duurzaam maken (zoekkaarten, …)

▪ Drempel verlagen om aan de slag te gaan (zaadmengsels, …)



Voor elke tuin een safarikit

▪ Verwondering duurzaam maken (zoekkaarten, …)

▪ Drempel verlagen om aan de slag te gaan (zaadmengsels, …)

▪ Enthousiasme voor tuinnatuur verspreiden (zaadjesdeelzakjes, tuinhekbordje, …) 



De rol van Tuinranger 

scherpgesteld

Wat doen we wel en wat niet? 



Enthousiasmeren (safari-aspect)

▪ Verwondering wekken over het leven (plant en dier) in de tuin

▪ Goesting geven in nog veel meer tuinnatuur 

▪ Maar de Tuinranger is geen allesweter



Sensibiliseren 

Rond natuur- en klimaatvriendelijk tuinieren

▪ De 10 do’s & don’ts van natuurvriendelijk tuinieren

▪ De gevaren van slakkenkorrels, middeltjes tegen bladluizen, …

▪ Regenwateropvang, regenwaterinfiltratie, ontharding, … 

Adviseren ! ! ! 

Op maat, volgens onze methode met tuinbiotopen (zie eerder) 



Wat doen we niet?   

Geen tuinaannemer

▪ Geen technisch advies

▪ Geen tuinaanleg

Geen tuinarchitect

▪ Geen tuinontwerp

▪ Geen esthetisch oordeel

Wel doorverwijzen !   



Wie zoeken wij? 



1. Gemotiveerde vrijwilligers 

▪ Die zich willen inzetten 

voor meer natuur in hun 

buurt

▪ Met voldoende vrije tijd 

▪ Doelstelling: 25 

tuinadviezen per jaar

▪ (1 advies ≈ 2 uur)

Team Waregem



2. Ervaring met tuinieren

▪ Ervaring met de lokale bodem, welke planten 

het goed doen

▪ Ervaring met het lokale onkruid …

▪ Focus op de siertuin, maar ervaring met 

moestuin of potten telt ook ! 

▪ Ervaring met uitplanten, zaaien en planten 

delen … 

Walda uit Turnhout



3. Voorkennis over tuinnatuur

▪ Even belangrijk, maar makkelijker bij te spijkeren dan tuinervaring

▪ De meest voorkomende tuinvogels, dagvlinders, … 



De vijf meest getelde tuinvogels



De vijf meest getelde tuinvogels



De vijf meest getelde tuinvogels



De vijf meest getelde tuinvogels



De vijf meest getelde tuinvogels

Foto Vilda / Yves Adams



De drie meest getelde vlinders



De drie meest getelde vlinders



De drie meest getelde vlinders



3. Voorkennis over tuinnatuur

▪ Even belangrijk, maar makkelijker bij te spijkeren dan tuinervaring

▪ De meest voorkomende tuinvogels, dagvlinders, … 

▪ De meest courante bomen/struiken

▪ De ‘familie’ kennen is al heel wat, zeker bij insecten



Wat zit er op die bloem?



3. Voorkennis over tuinnatuur

▪ Even belangrijk, maar makkelijker bij te spijkeren dan tuinervaring

▪ De meest voorkomende tuinvogels, dagvlinders, … 

▪ De meest courante bomen/struiken

▪ De ‘familie’ kennen is al heel wat, zeker bij insecten

▪ Er zijn schitterende soortherkenningsapps



Soortherkenning: Obsidentify



Soortherkenning: Dierenzoeker



3. Voorkennis over tuinnatuur

▪ Even belangrijk, maar makkelijker bij te spijkeren dan tuinervaring

▪ De meest voorkomende tuinvogels, dagvlinders, … 

▪ De meest courante bomen/struiken

▪ De ‘familie’ kennen is al heel wat, zeker bij insecten

▪ Er zijn schitterende soortherkenningsapps

▪ De verhalen over dieren zijn vaak interessanter (bladluizen en mieren, …)



Bladluizen en mieren (vb) 

Foto Onze Natuur



3. Voorkennis over tuinnatuur

▪ Even belangrijk, maar makkelijker bij te spijkeren dan tuinervaring

▪ De meest voorkomende tuinvogels, dagvlinders, … 

▪ De meest courante bomen/struiken

▪ De ‘familie’ kennen is al heel wat, zeker bij insecten

▪ Er zijn schitterende soortherkenningsapps

▪ De verhalen over dieren zijn vaak interessanter (bladluizen en mieren, …)

▪ Niet zeker? Online test (20 vragen) op www.tuinrangers.be/word-tuinranger



3. Voorkennis over tuinnatuur

▪ Even belangrijk, maar makkelijker bij te spijkeren dan tuinervaring

▪ De meest voorkomende tuinvogels, dagvlinders, … 

▪ De meest courante bomen/struiken

▪ De ‘familie’ kennen is al heel wat, zeker bij insecten

▪ Er zijn schitterende soortherkenningsapps

▪ De verhalen over dieren zijn vaak interessanter (bladluizen en mieren, …)

▪ Niet zeker? Online test (20 vragen) op www.tuinrangers.be/word-tuinranger

De goesting om levenslang te leren is essentieel

http://www.tuinrangers.be/word-tuinranger


Enkele voorbeelden

Website Natuurpunt



Enkele voorbeelden

De zoekfunctie op Ecopedia vindt bijna alle inheemse planten



4. Een Tuinranger is niet verlegen

▪ Je ontmoet veel nieuwe mensen, in hun eigen tuin

▪ Elke keer weer een nieuwe omgeving

▪ Soft-skills zijn belangrijk (bvb non-verbale communicatie 

kunnen lezen …)

▪ Ervaring met (klein)kinderen is meegenomen

▪ Vooral: niet bang zijn om het te zeggen als je iets niet weet



5. Enkele digitale vaardigheden

▪ Basisgebruik PC (Google Maps, YouTube, online meetings, mail, …)

▪ Basis facebook 

▪ Beetje vertrouwd met smartphone

Zie verderop waarom …



De opleiding



De opleiding

▪ Ontwikkeld door Inverde

▪ Versie 2.0, reeds geëvalueerd en aangepast na 

feedback van pilotrangers

Wim Massant
▪ Docenten van

▪ In kleine groepen (minimum 5, maximaal 15 deelnemers) 

▪ Inhoud: basis tuinecologie, inleiding tot de verschillende tuinbiotopen en 

oefenen in de tuinrangermethode



Als ‘blended’ formule

▪ 1 avond in lokaal (werkweek)

▪ 3 avonden online (werkweek)

▪ 4 halve zaterdagen in echte tuinen

▪ 1 zaterdag met alle rangers samen

▪ Theorie deels op eigen tempo via video’s en opdrachten op 

computer

▪ Papieren cursus, video’s en presentaties staan online

Dit voorjaar 5 x ingericht voor nieuw op te starten teams:

Totaal 9 bijeenkomsten

Kortrijk

Blankenberge

Dilbeek

Kapellen – Oud-Turnhout

Edegem – Londerzeel – Sint-Niklaas



Data opleiding 2023



Het lokale rangerteam

(en praktische organisatie)



Onze corebusiness: tuinadvies op maat

▪ Op je eigen tempo, in de app 

✓ Wachtlijst checken

✓ Aanvraag “claimen”, afspraak maken, advies geven, aanvraag “afsluiten” met rapportje 

… 



Onze core business: tuinadvies op maat

▪ Op je eigen tempo, in de app 

✓ Wachtlijst checken

✓ Aanvraag “claimen”, afspraak maken, advies geven, aanvraag “afsluiten” met rapportje 

… 

▪ Tweewekelijkse nieuwsbrief en (besloten) facebook in de gaten houden 

▪ Lokale whatsapp volgen, enkele keren per jaar op café gaan met elkaar  

▪ 1 x per jaar een nationaal Tuinranger event

▪ Regelmatig kans tot bijscholing 



Ook belangrijk: lokale promotie

▪ Inverde zorgt voor algemene promotie

✓ Voorbeeldteksten, hoge-resolutiebeelden, grafische ontwerpen, … 

✓ Verdeling flyers in alle brievenbussen (1x) en advertenties op social media (2x)

▪ Gemeentebestuur zorgt voor specifieke lokale promotie 

✓ Gemeentemagazine, elektronische nieuwsbrief, officiële social media, … 

▪ Tuinrangers kunnen zelf veel doen om tuinadviezen te promoten 

(De wachtlijst vult zich niet vanzelf)

✓ Aanwezigheid op events of lokale social media, lezingen geven, flyeren, …

✓ Naast adviseur, zo een bijkomende rol van “ambassadeur” (vrijblijvend) 



Ook belangrijk: lokale promotie

(De wachtlijst vult zich niet vanzelf)



De rol van teamverantwoordelijke

▪ In elk lokaal team is één ranger ‘teamverantwoordelijke’

✓ Best iemand die aan de kar durft trekken 

✓ Aanspreekpunt voor andere rangers

✓ Contactpersoon voor gemeentebestuur en Inverde

▪ Enkele zaken om te regelen binnen het team: 

✓ Waar bewaren we de lokale stock met mapjes en safarikits? 

✓ Whatsapp-groepje oprichten en monitoren

✓ 1x per trimester eens afspreken met het team op café 

✓ 2x per jaar een babbel met de duurzaamheidsambtenaar 



Het Tuinranger statuut



Vrijwilligerswerking

▪ Conform de Vlaamse Vrijwilligerswet

▪ Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid



Vrijwilligerswerking

▪ Forfaitaire onkostenvergoeding

✓ € 15 per tuin

✓ Maximaal 2x per dag (dagplafond)

✓ Maximaal 90x per jaar (jaarplafond € 1.350)

▪ Dit is géén loon !

✓ Telefoonkosten, platte band, parkeerkosten, treinticket

✓ Boekentips, …



Wie mag vrijwilligen?

▪ Toelatings- of meldingsplicht: 

✓ Als je een uitkering krijgt van RVA  → vragen aan RVA via C45B (mét ons 

referentienummer)

✓ Als je leefloon ontvangt van OCMW → vragen aan persoonlijke beheerder

✓ Als je een ziekte- of invaliditeitsvergoeding ontvangt van het ziekenfonds 

→ Adviserend geneesheer van de mutualiteit moet vooraf schriftelijke toelating 

geven voor de verenigbaarheid van het vrijwilligerswerk en de gezondheidstoestand 

✓ Als je ambtenaar bent → vragen aan overste

✓ Asielzoekers in collectieve opvang → vragen aan verantwoordelijke opvangcentrum



Hoe solliciteren?



Hoe solliciteren? 

▪ Surfen naar www.tuinrangers.be/word-tuinranger

▪ Formulier invullen

http://www.tuinrangers.be/word-tuinranger








Hoe solliciteren? 

▪ Surfen naar www.tuinrangers.be/word-tuinranger

▪ Formulier invullen

▪ Deadline: zondag 05-02-2023 

Procedure

▪ Inverde verwerkt alle sollicitaties binnen 2 weken na deadline

▪ Wellicht een telefoontje

▪ Zeker een antwoord 

▪ Als je niets van ons hoort, ging er iets mis met je kandidatuur! Gelieve te klagen!

http://www.tuinrangers.be/word-tuinranger


Tijd voor vragen



Onze filosofie



1. Het formaat van je tuin is niet van belang

Elk tankstation telt!

Makkelijk 1.000 soorten op 50m²

Foto Wim Massant Foto Klimaan



2. Gebruik nooit pesticiden

Ook geen ‘biologische’

Ook geen huis-tuin-keuken-middeltjes

Je doodt altijd meer dan je wil

Gif hoopt zich op in de hele voedselketen







3. Kies maximaal voor inheemse planten

Geen absolute regel, verhouding 80/20 is goede richtlijn

Extra belangrijk voor bomen en struiken (10.000 rupsen en zo …)

Je plant maakt geen deel uit van het voedselweb als er niets aan knabbelt ! 



4. Maak een lappendeken. Hoe meer variatie, hoe beter.

5. Hou daarbij je gazon zo klein mogelijk

Foto Ingrid Piryns

6. Zorg voor volume en structuur met hoge hagen, borders, bomen, … 



4. Maak een lappendeken. Hoe meer variatie, hoe beter.

5. Hou daarbij je gazon zo klein mogelijk

6. Zorg voor volume en structuur met hoge hagen, borders, bomen, … 



7.   Doe iets met water: een minivijver maakt een enorm verschil 

Minivijver (45 liter, 5 euro) 

van Tuinranger Valerie



8.   Afval is leven, dus hou je tuinafval in je tuin

Je composthoek is wellicht het meest biodiverse plekje in je hele tuin



9. Beperk verharding tot een minimum

Grasdallen

Zaadmengsel voor voegen



10. Wees geduldig, geef de natuur tijd, experimenteer

Tuinen uit de cataloog. Kant en klaar. Vanaf nu elk jaar precies hetzelfde. 



10. Wees geduldig, geef de natuur tijd, experimenteer

Tuinieren kan duur zijn en slécht voor het milieu! 

• “10 tot 15 planten per m²”

• Gekweekte planten vol pesticiden

• Plastic potjes, verwarmde serres, …

• Potgrond met veel turf uit veengebieden

Of goedkoop en duurzaam 

• 2 of 3 planten kopen om eens te testen

• Planten delen, ruilen, zelf opkweken

• Zaadjes oogsten uit de berm, … 



Wat als jouw gemeente nog niet 

mee aan boord is? 

▪ We kunnen niet overal tegelijk zijn 

▪ Meedoen is ook niet spotgoedkoop, dus alle begrip voor twijfelende besturen 

▪ Maar aandringen bij schepen  / burgemeester / milieudienst kan zeker helpen 


