Verslag Landelijke Tuinambassadeursdag KNNV
zaterdag 2 april 2016

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door:

Zaal: De Observant, Amersfoort
Aantal deelnemers: 58
Opening en programma
Yvonne van Putten (KNNV) heet iedereen van harte welkom. We zijn met 55 deelnemers;
Tuinambassadeurs, leden van KNNV, IVN en Groei & Bloei en hoveniers van Wilde Weelde.
Het ochtendprogramma van de dag bestond uit een serie lezingen en (flits)presentaties.
Tijdens de lunch vonden er ronde tafelgesprekken plaats. ’s Middags waren er workshops en
verschillende excursies.
Lezingen en Flitspresentaties
1. Operatie Steenbreek – Marijke van Woerkom www.operatiesteenbreek.nl
Operatie Steenbreek is een landelijk netwerk waarin gemeenten, natuurorganisaties en
onderwijsinstellingen samenwerken aan het vergroenen van particuliere tuinen.
Gemeenten worden lid van Operatie Steenbreek, en zijn daarmee aan zet op particulieren te
enthousiasmeren aan de slag te gaan in de tuin. Onderwijsinstellingen en natuurorganisaties
bieden binnen dit netwerk kennis en activiteiten, welke gemeenten kunnen inzetten om dit
doel te bereiken.
Toch vinden gemeenten vaak nog lastig om particulieren aan te spreken. Daarin kunnen
Tuinambassadeurs een rol hebben. In overleg met de gemeente kan je aan de slag gaan met
je eigen project. Zoek contact met de betreffende groenambtenaar en geef aan wat je kan
en wil. Meer informatie over Tuinambassadeurs in Operatie Steenbreek:
marijke.van.woerkom@knnv.nl
2. Tuininspiratie – Jan Marbus. Inspiratie over de natuur in zijn tuin, en prachtige foto’s!
3. Vergroenen en verbinden – Jori Hoving
Ga als tuinambassadeurs uit van je eigen verhaal en je eigen kunnen. Wie ben ik, wat kan ik
goed. Verdiep je ook in je doelgroep: hoe spreek ik die het beste aan? Welke middelen heb
ik, denk daarbij ook aan onorthodoxe vormen. Blijf daarbij wel dicht bij je zelf.
4. Flitspresentatie AVVN Keurmerk voor Natuurlijk Tuinieren – Ina Marbus
Kijk voor meer informatie op: http://www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren
5. Van grasveld tot natuurtuin – Sylvia Leentvaar. Er kan veel moois ontstaan binnen jaar!
6. Groei en Bloei, Nationale tuinweek en samenwerking met Tuinambassadeurs.
De nationale tuinweek is van 11 tot en met 19 juni, zie http://www.groei.nl/tuinweek.
Door heel Nederland worden er activiteiten op het gebied van tuinen georganiseerd.
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Groei en Bloei nodigt Tuinambassadeurs uit om in hun eigen gemeente in samenwerking
met een afdeling van Groei en Bloei activiteiten te organiseren.
Workshops:
W1: De 13 dingen die je als Tuinambassadeur kunt doen - Yvonne van Putten
Yvonne legt uit wat je als Tuinambassadeur allemaal kunt doen. Ze deelt een paper uit met
als titel: “De 13 dingen die je als Tuinambassadeur kunt doen”. Iedereen is anders en heeft
eigen voorkeuren en sterke kanten. De een vind het leuk om een blog bij de houden, de
ander geeft graag tips bij mensen thuis of in een stand en je kan ook een lezing of cursus
organiseren.
Het overzicht met 13 mogelijkheden is als bijlage bij dit verslag gevoegd.
W2: Hoe adviseer je een goede plant voor de tuin - Imme Söhne
Contact: isohne@kpnmail.nl
Imme geeft veel tips over waar je op kan en moet letten bij het inrichten van een tuin:
Kijk ook naar het huis! Bijvoorbeeld: een rolluik voor het raam. Waarom? Willen deze
mensen geen inkijk of hebben ze last van de zon? Een andere oplossing voor dat probleem
kan ook groen zijn, een heg (inkijk) of pergola (schaduw).
Daarna volgde een leerzame presentatie over waar op te letten bij je tuinadvies. Zoek uit
wat de omstandigheden zijn: grondsoort, zonuren, zuurgraad e.d. en zoek daar planten bij.
Een plant die het naar de zin heeft blijft
gezond en sterk.
Kijk ook naar de wensen van de tuinbezitter
(plaat 1). Vraag naar behoefte: waar willen
mensen een zitje (vlekkenplan), wat vinden ze
mooi of juist niet om te zien (zichtlijnen). Om
dit echt uit te werken vraagt tijd en kennis,
hierbij kan een tuinambassadeur ook
doorverwijzen.

Tot slot in vogelvlucht nog heel wat
mogelijkheden en punten van aandacht, een
greep: de grootte van een volwassen boom of
struik, sierheesters op stam: wel hoogte,
weinig onderhoud, mogelijkheden van
heesters en vaste planten: kleur, hoogte, voor
vogels en insecten, planten: één of meerjarig,
klimplanten en hoe deze zich hechten en vele
voorbeelden om verharding te verzachten
(plaat 2).
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W3. Effectieve planten in de tuin – Dik Vonk
Dik Vonk liet ons in het begin allemaal een korte vragenlijst invullen over soorten in de tuin.
Hij is benieuwd naar onze ervaringen in de eigen tuin. Deze workshop maakt ook deel uit van
zijn onderzoek naar effectieve soorten in de tuin. Zijn vragen waren: Wat is het hoofddoel
met uw tuin? Met welke drie soorten heeft u goede / de beste ervaring? Ziet u de
vlinderstand in uw tuin als maat voor uw succes?
Er ontstond een heel levendig gesprek over relaties tussenplanten en insecten in de tuin. Dik
leerde hoe je anders kan kijken naar je tuin en zelf kan experimenteren. Voor Dik is de
pastinaak een goed voorbeeld van een effectieve soort. Hij deelde aan het eind een paar
pastinaken uit om in de tuin te planten.
W4. Hoe geef je bekendheid aan je werk als Tuinambassadeur? Ester Goddijn
Ester legt uit hoe je een goed persbericht schrijft.
Opbouw van een persbericht: Kop – Intro – Uitwerking – Noot voor de redactie.
De vragen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe? moeten aan de orde komen in de
kop en eerste alinea. Zorg ervoor dat je persbericht oprolbaar is. Zet de belangrijkste
informatie in de 1e alinea, de minst belangrijke info helemaal onderaan.
Online vind je ook veel tips over het schrijven van een persbericht.
Excursie Meeuwentuin – eigen initiatief van buurtbewoner
Sabine Raven keek vanaf haar huis op een parkeerplaats van 25 x 25 meter met straatstenen
en vier meidoorns en wilde dat dit een groenere plek werd. Ze heeft haar idee bij de
gemeente en de woningbouwverenging neergelegd. Een bijeenkomst met buurtbewoners is
belegd en met deze steun een plan gemaakt en bij de gemeente, de woningbouw en nog een
fonds ingediend. Nadat ze de nodige financiën hadden ontvangen gingen zij en de
buurtbewoners aan de slag om de tuin aan te leggen. Nu onderhouden volwassenen en
kinderen één keer per maand de tuin, de plek is een ontmoetingsplek geworden voor de
buurtbewoners.
Excursie geveltuinen Amersfoort
BBN-Amersfoort heeft het initiatief genomen voor een prijsvraag over het vergroenen van
geveltuintjes. Dit blijkt een daverend succes, en is er aardig wat groen verschenen.
Via allerlei kanalen zijn bewoners opgeroepen om hun geveltuintjes op te knappen.
Bijvoorbeeld een huis aan huis flyer en een stukje in de buurtkrant.
BBN-Amersfoort had via de gemeente een klein budgetje gekregen voor promotie en
plantadvies.
Een dergelijke activiteit zou een tuinambassadeur ook op kunnen pakken.
Lees meer:
Operatie Steenbreek:
Facebookpagina Steenbreek:

http://www.operatiesteenbreek.nl/
https://www.facebook.com/operatiesteenbreek

Informatie van en over Tuinambassadeurs
Tuinambassadeurs:
http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/tuinambassadeurs
Facebookpagina Tuinambassadeurs: https://www.facebook.com/tuinambassadeurs

3

Weblogs van Tuinambassadeurs:
Ina Marbus:
http://knnvnatuurindetuin.blogspot.nl/
Ingrid Jonker:
http://dekleinehaarlemsetuinen.blogspot.nl/

Beplantingslijsten:
www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/tuininrichting/beplantingslijst
www.vlinderstichting.nl/vlinderplanten
www.uwtuinvolvlinders.nl/
www.drachtplanten.nl
http://www.vlindertuinen.nl/
Bijlage:
- 13 dingen die je als tuinambassadeur kunt doen
- deelnemerslijst
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