
Dertien dingen die een Tuinambassadeur kan doen, inspiratiedocument 2017 

KNNV Tuinambassadeurs, Postbus 310, 3700 AH Zeist 

Dertien dingen de je als Tuinambassadeur kunt doen! 
Inspiratiedocument voor activiteiten die een Tuinambassadeur kan doen. 
Wat je gaat doen, hangt af van jouw kennis, tijd en mogelijkheden. 
 
Een Tuinambassadeur 

 Heeft zelf ervaring met het natuurlijk tuinieren en wil die kennis uitdragen 
en overbrengen. 

 Stimuleert tuinbezitters in hun omgeving om op een natuurlijke manier te 
tuinieren.  

 Is bereid om vragen te beantwoorden van mensen op het gebied van natuurlijk tuinieren.  

 Werkt laagdrempelig: dus plezier in de tuin staat voorop, soortenkennis komt daarna. 
Zie: https://www.knnv.nl/landelijk-bureau/tuinambassadeurs 
Hier staat beschreven wat een tuinambassadeur is en doet. 
 
Het ambassadeurschap is op veel manieren in te vullen:  
 
1. Jezelf bekend maken 
Je kunt je (mail)adres laten vermelden in wijkkrantjes, op postertjes, op buurt- en 
verenigingsmarkten. Een Burendag is bijv. zo’n dag waar je een leuke  “groene” happening 
van kunt maken door gezamenlijk een tuin of een stukje park in te richten. 
Geef je visitekaartje af of hang het op verschillende plaatsen (bibliotheek, natuurwinkel, 
supermarkt) op.  
 
2. Neem deel aan de Facebookgroep Tuinambassadeurs 
https://www.facebook.com/tuinambassadeurs 
- via Facebook kunnen we informatie met elkaar delen 
- leuke links aan elkaar doorgeven 
- tips voor boeken, planten en tuininrichting met elkaar delen 
- vragen oproepen over natuurlijk tuinieren en vragen van tuiniers beantwoorden 
- nieuwe Tuinambassadeurs werven 
 
3. Folders uitdelen 
Tuinambassadeurs hebben folders bij de hand over  wilde planten, vlinders, vogels en 
natuurlijke vijvers in de tuin. En ook informatie over de KNNV of andere plaatselijke 
natuurvereniging. 
 
4. Een artikel schrijven voor een huis-aan-huis blad, een buurtkrantje, een 
afdelingsblad van een natuurvereniging (IVN, KNNV, Groei & Bloei)  
Tuinambassadeurs plaatsen artikelen of klein stukjes / tips in weekbladen of wijkkrantjes, 
denk ook aan volkstuincomplexen. We proberen artikelen die door Tuinambassadeurs 
geschreven worden met elkaar te delen. 
 
5. Een lezing organiseren 
Nodig een spreker uit en maak dit bekend. Bijvoorbeeld via de plaatselijke h-a-h bladen of 
lokalen natuur- en tuinverenigingen.  
Aan de bezoekers van de lezing kan je materialen uitdelen en jezelf bekend maken als 
tuinambassadeur 
 
6. Organiseer een excursie of geef er zelf eentje 
Organiseer een excursie in je eigen tuin of een aantal leuke tuinen in de buurt. Dat kan ook 
heel specifiek: een voortuintjes-excursie, een geveltuintjes excursie. Of een excursie naar 
Tuinreservaten in de buurt (zie: https://www.tuintelling.nl/tuinreservaten) 
Je kan ook iemand van een plaatselijke natuurvereniging (KNNV, IVN, Groei & Bloei) 
uitnodigen een excursie te geven. 
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7. Geef advies in een Tuincentrum 
Je kan met een stand in een Tuincentrum staan of mensen helpen om planten uit te kiezen. 
Vanaf 2017 heeft een aantal vestigingen van Intratuin een afdeling “De Levende Tuin”  
 
8. Sta met een tafel of stand op een buurtdag, een natuurdag of groen-evenement 
In heel veel plaatsen wordt in het voorjaar een groenmarkt of tuinmarkt of buurtfeest 
georganiseerd. Dat is een ideale plek om met een stand te staan. In een stand kan je bijv. 
1m2 natuurtuin inrichten: met een minivijver, bijenhotel, nectarplanten voor bijen en vlinders, 
schuilplekjes voor insecten en egels, een voedersilo, nestkast, etc. 
<het zou leuk zijn als we een foto of schets hebben van een voorbeeld-stand>  
 
9. Een tuin bezoeken als iemand advies vraagt 
Je kan  aanbieden om bij mensen in de tuin te komen kijken en ter plekke advies geven. 
Zeker als dat bij jou in de buurt is. We vergoeden geen reiskosten, dus als je ervoor moet 
reizen kan je een reisvergoeding vragen aan degene waar je komt.  
 
10. 100-Soorten- in de tuin: Herkenningskaart en streeplijst 
Je kan mensen wijzen op de herkenningskaart met 100 dieren in de tuin. Daar hoort een 
streeplijst bij. Geeft deze lijst weg. En als je geïnteresseerd bent in de vondsten van de 
tuiniers, kunnen mensen die dat willen hun vondsten doorgeven aan www.tuintelling.nl of  
www.waarneming.nl of doorgeven aan de plaatselijke KNNV-afdeling 
 
11. Stel je eigen tuin open 
Als je een eigen tuin hebt, is daar misschien van alles te zien rondom natuurlijk en 
diervriendelijk tuinieren. Je hebt in de loop der tijd wellicht allerlei aanpassingen gedaan 
waarover je boeiend kan vertellen.  
 
12. Organiseer een Tuincursus 
Met een cursus breng je mensen bij elkaar met dezelfde interesses. Je hoeft die cursus niet 
zelf te bedenken, dat is al voor je gedaan: 
- Cursus Tuinreservaten:  
Deze cursus is ontwikkeld door IVN met VARA vroege vogels Tuinreservaten. Er is een 
cursushandleiding en materiaal voor cursisten. 
Zie: https://www.ivn.nl/cursussen/cursus-tuinreservaten-organiseren 
 
- Cursus Natuurlijke voortuinen:  
Deze cursus is ontwikkeld door Marjolein Vermeij van de KNNV afdeling Deventer en in het 
najaar van 2014 gegeven. Opzet en materialen mag je van haar gebruiken.  
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/Deventer/downloads/Folder_natuurrijke%20t
uinen_def.pdf 
 
13. Doe mee met de Nationale Tuinweek van Groei & Bloei in juni  
Zie: http://www.groei.nl/tuinweek  
Tuinambassadeurs kunnen contact leggen met de 
afdeling Groei en Bloei in de buurt. Je kunt aanbieden 
dat jij mensen advies kan geven over natuurlijk 
tuinieren of met een stand / informatie staan op een 
lokaal evenement. Een ander idee is om een 
rondleiding geven langs verschillende tuinen of om 
aan te bieden om samen soorten te tellen in de tuinen 
in de buurt. 
 

http://www.tuintelling.nl/
http://www.waarneming.nl/
https://www.ivn.nl/cursussen/cursus-tuinreservaten-organiseren
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/Deventer/downloads/Folder_natuurrijke%20tuinen_def.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/Deventer/downloads/Folder_natuurrijke%20tuinen_def.pdf

