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NATUUR & BOS

Tuineigenaars

OVER TUINRANGERS
Wie zijn de Tuinrangers?

De Tuinrangers zijn gepassioneerde hobbytuiniers 

met een hart voor de natuur. Als vrijwillige 

tuinadviseurs willen we bijdragen aan een 

biodiverse en klimaatrobuuste buurt.

Het Tuinrangerproject is een initiatief van de 

Vlaamse Overheid. De lokale werking wordt volledig 

gefinancierd door de deelnemende stads- en 

gemeentebesturen.

De Tuinrangers worden opgeleid en blijvend 

ondersteund door Inverde, het opleidingscentrum 

van Natuur en Bos.

Een initiatief van

We twijfelden al lang over een bloemenweide. Dankzij onze Tuinranger durven we nu ook de 
stap zetten 
(Karolien, Genk)

Het belangrijkste van al: we 

hebben vooral veel zin gekregen! 

(Elke, Turnhout)

De gratis bloemzaadjes zijn van 
topkwaliteit. Eindelijk echte klaprozen 
en korenbloemen op mijn balkonnetje 

(Sylvia, Mol)

Voor meer info: www.tuinrangers.be 

Contact: tuinrangers@vlaanderen.be 

Deskundig advies van iemand uit 

mijn eigen buurt, die weet welke 

planten hier goed marcheren 

(Maarten, Boom)

TU IN R A N G E RS

GRATIS 
aangeboden  

door de gemeente

Klimaatslim en natuurvriendelijk

TUINADVIES  
OP MAAT
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Over ons gratis tuinadvies

Eerst luisteren we naar jou

Wat verlang jij van je tuin? Rust en privacy? Ruimte 

om te ravotten of te barbecueën? Opstaan met een 

zingende merel en een handjevol bessen? Hou je 

van wild of eerder van strak? En hoe vaak wil je in je 

tuin werken? We willen het allemaal weten.

Dan kijken we samen naar je tuin

Wat vertelt jouw bodem ons, waar is het zuiden en 

waar heb je last van inkijk? Maar ook: wat vinden de 

vogels en de bijtjes eigenlijk van deze tuin? Vinden ze 

er iets te eten? Kunnen ze zich ergens verstoppen?

En we geven advies op maat

• Keuzehulp bij struiken en bomen die je nooit 
meer moet snoeien

• Een bloemenweide die meer is dan “lang gras”

• Een volgeboekt bijenhotel en bewoonde 
nestkastjes

• Mooie bodembedekkers die wél groeien in de 
schaduw

• Een vijvertje vol leven, met helder water

• De planten die het wél goed doen in jouw 
tuingrond 
…

 

Na twee uur ter plaatse krijg je van ons een 

duidelijk geschetste plattegrond van je 

toekomstige tuin. Je ontvangt ook een set 

handige adviesfiches. En dat allemaal gratis! 

Je kan direct zelf aan de slag. Of je trekt met 

ons advies naar je tuinaannemer of -architect. 

VOOR ELKE TUIN EEN  
GRATIS SAFARIKIT 

TWV € 25!

Ontdek de natuur in je eigen tuin 

• Een insectenkijker (4x vergroting)

• Zoekkaart tuinvogels

• Zoekkaart dagvlinders

• Zoekkaart wilde tuinplantjes

• Zoekkaart rupsen

• Zoekkaart bodemdiertjes

Instant bloemenpracht met onze 
kwalitatieve zaadmengsels

• Mix éénjarige akkerbloemen voor 10m² (klaproos, 
korenbloem, bolderik, …)

• Wilde margrieten, een super makkelijk plantje dat 
past in elke tuin

Promoot de natuur en maak ook je buren blij

• Leuke Tuinranger gadgets 

• Bloemenzaadjes voor je buren en vrienden

Nodig eens een Tuinranger uit

Jouw tuin, groot of klein, kan een 

viersterrenhotel zijn voor bijen, een tankstation 

voor vlinders, een schuilplek voor de familie 

egel en een liefdesnestje voor een koppel 

pimpelmeesjes.

In snikhete zomers kan jouw tuin het koelste 

plekje zijn in de straat. En bij kletsnat weer kan 

je tuin het water opzuigen voordat het in je 

kelder loopt.

Klinkt moeilijk?

Niet met het advies van de 

Tuinrangers!
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