
Met burgers aan de slag 
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van hun tuin tot een ecologische tuin

draaiboek 
voor het werken met een

ecotuinteam
voor lokale besturen, 
verenigingen en organisaties
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“Natuur is overal, dus ook in je achtertuin”. Onder dit motto startte de Provincie
West-Vlaanderen in 2001 met de meerjarige publiekscampagne “De ecologische
siertuin”. In 2002 konden geïnteresseerden zich laten opleiden tot lesgever
“Ecologische siertuin”. Deze opleiding werd verzorgd in nauwe samenwerking met
Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze). Sindsdien geven deze lesge-
vers in heel West-Vlaanderen voorlichtingsmomenten over de ecologische siertuin.
Daarnaast ontwikkelde de Provincie ook de laagdrempelige didactische brochure
“De ecologische siertuin. Puur genieten”.

Nu wil de Provincie echter zeer dicht te komen bij het uiteindelijke doel, en dat is om
ecologische siertuinen ook daadwerkelijk gerealiseerd te zien op het terrein.   

In 2005 lanceerde de Provincie West-Vlaanderen i.s.m. het stadsbestuur Tielt en de
vzw Ecolife een proefproject “Ecotuinteam”. Acht gezinnen werden gedurende een
jaar door een provinciale lesgever ecologische siertuin en een eco-teambegeleider
van de vzw Ecolife begeleid bij de (om)vorming van ecologische siertuin. Dit proefpro-
ject leverde genoeg inzichten op om de methodiek nog wat te verfijnen alvorens
ermee naar andere gemeenten en verenigingen te stappen.

De methodiek verspreiden doen we aan de hand van deze handleiding, die vorm
kreeg in een samenwerking tussen de West-Vlaamse Milieufederatie vzw en de
Provincie West-Vlaanderen. Ze bevat op een overzichtelijke manier alle informatie
om op een vlotte manier met ecotuinteams van start te kunnen gaan.  



Het kader



De ecologische siertuin

Het volledig verhaal: zie brochure “De ecologische siertuin: puur genieten!”

De samenvatting: In de filosofie van de ecologische siertuin zetten we naast de klas-
sieke pijlers van de tuinkunst (esthetiek en techniek) een derde pijler: ecologie.

Een dergelijke filosofie leidt er bijvoorbeeld toe dat plantenkeuze niet alleen bepaald
kan worden door een gewenst bloeipalet, maar mede door: 

✔ De bodem- en waterhuishouding in de tuin (die dicteert welke planten zullen kun-
nen opgroeien tot gezonde planten, die geen excessieve ‘verzorging’ zullen behoe-
ven)

✔ De rol die planten kunnen spelen voor insecten en dieren op het vlak van voedsel-
voorziening (nectar, stuifmeel, bessen, noten enz.) , voortplantingscycli, beschut-
ting enz.

✔ Het streven naar een ‘beheers’arme tuin door 
• goede combinaties van niet-concurrerende planten;
• voldoende ruimte voor alle planten (zodat ze in hun finale omvang geen onaan-

gename verrassingen opleveren);
• een deel ruimte te voorzien voor houtige planten in een gelaagdheid met een

kruidlaag (een structuur die in theorie de minste beheersintensiteit oplevert);
• enz.
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Ecotuinteams

Een ecotuinteam is een groep mensen die op geregelde tijdstippen samenkomen om
onder begeleiding stapsgewijs 
• de principes van de ecologische siertuin te leren;
• deze principes om te zetten in de praktijk van hun eigen tuin.

De methode is erop gericht dat de deelnemers het beste uit zichzelf en elkaar halen
door als een team doelbewust, doelgericht en doelmatig tewerk te gaan. Deze
methode werd ook met succes gebruikt bij de ecoteams, waarbij gezinnen samen op
zoek gaan naar manieren om op een milieuvriendelijke wijze te leven.

Waarom ecotuinteams?

1) Omdat het nu eenmaal zinvol is om burgers te bewegen tot meer ecologische voe-
ling;

2) Een project ecotuinteams kan invulling geven aan een gemeentelijk milieube-
leidsplan;

3) Een project ecotuinteams kan invulling geven aan gemeentelijke verplichtingen in
het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame
ontwikkeling’, meer bepaald binnen de cluster natuurlijke entiteiten.
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De praktijk:
hoe begin 
ik eraan?
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De taken van de initiatiefnemer

De bakens uitzetten 

Timing 

Of je nu een ecotuinteam start omdat dit mooi staat in
het milieubeleidsplan, of omdat je echt wel een groei-
markt voor natuur ziet in al die particuliere tuinruim-
te, je hebt sowieso behoefte aan een tijdframe, een
ideale timing van alles wat je in gedachten hebt.

Enkele afwegingen bij timing: 
• De feitelijke bijeenkomsten van een ecotuinteam

zijn het ‘interessantst’ in voorjaar en vroege zomer (dan is er nu eenmaal het meest
te zien). 

• Beginnen in het vroege voorjaar geeft dan weer het voordeel dat er effectief nog
kan ‘gewerkt’ worden in de tuin.

• Misschien zijn er enkele formele momenten die je een tijd vooraf moet kunnen
plannen (bijvoorbeeld: een persmoment).

Kosten

Allereerst: het kostenplaatje, verbonden aan de
organisatie van een ecotuinteam is miniem.
Wat moet je als initiatiefnemer evt. wel voorzien: pro-
motiekosten (affiches, brieven, infobladen enz.), ver-
zendings- en kopieerkosten (uitnodigingen, briefwis-
seling enz.), logistieke kosten (vergaderruimte enz.),
kosten voor een prijs/beloning voor de beste realisatie of voor alle volhardende deel-
nemers aan het project.

Baten

Indien de initiatiefnemende vereniging een natuur- of milieuvereniging is, kunnen de
overblijvende kosten van het project gesubsidieerd worden via TANDEM. Deze finan-
ciële steun van max. 500 euro is er voor logistieke en communicatiekosten (zoals lay-
out en drukken affiches enz.). Voorwaarde: het project is een samenwerking met
gemeentebesturen.

Meer info:
Tandem 
Tweekerkenstraat 47 • 1000 Brussel 
T. 02 282 19 40 
info@tandemweb.be • www.tandemweb.be 
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De partners van het project 

Wij pleiten voor een breed gedragen opzet. We suggereren ten eerste een actieve
betrokkenheid van verenigingen actief in de tuinsfeer. In dit verband draagt VELT
sinds jaar en dag de boodschap uit rond de ecologische siertuin.

Meer info:
Velt vzw 
Uitbreidingstraat 392c • 2600 Berchem 
tel. 03 281 74 75
info@velt.be • www.velt.be 

We suggereren tevens een betrokkenheid van verenigingen uit de natuur- en milieu-
sfeer

Meer info 
West-Vlaamse Milieufederatie vzw
Ontvangerstraat 15 • 8700 Tielt, 
Tel 056/40 46 96
wmf@detorenvalk.be

We suggereren ook een betrokkenheid van het socio-culturele werkveld, die ten
minste het aspect werving van burgers een stuk vlotter kan laten verlopen. Uiteraard
springen de verenigingen die actief zijn op het vlak van vorming hier het meest in de
kijker.

Meer info:
Voor de precieze samenstelling van het socio-culturele werkveld is het gemeentebe-
stuur wellicht het best geplaatst. Mogelijke partners kunnen ook gezocht worden via
gemeentelijke adviesraden (milieuraad, socio-culturele raad enz.) 

Noot:
Een project “Ecotuinteam” kan in theorie ook gekoppeld worden aan “samenlevings-
opbouw”. 
Bijvoorbeeld: bij het samenlevingsproject “Het Duurzaam Huis” in Gent gingen de
bewoners van een kansarme wijk met succes aan de slag met het ‘klimaatwijken’
concept van de Bond Beter Leefmilieu. Tegelijk wordt echter ook gewerkt rond afval,
bio- en gezonde voeding, participatie, reïntegratie, teamwerk enz. Dit project loopt
i.s.m. het RISO (Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw). Dergelijke “verbre-
de” werking rond ecotuinteams is niet ondenkbeeldig 

Meer info:

RISO WEST-VLAANDEREN vzw 
Torhoutsesteenweg 100 A • 8200 Brugge
T.050/39.37.71
secretariaat.riso@west-vlaanderen.be
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Een begeleider voor het Ecotuinteam 

Het provinciebestuur heeft een ‘pool’ mensen ter beschikking die de taak van de
begeleiding van een ecotuinteam meester kunnen.
Een eenvoudige vraag aan hun adres moet een begeleider kunnen opleveren die via
geen al te grote omwegen de desbetreffende gemeente kan bereiken.

Het engagement van deze provinciale “begeleiders” houdt het volgende in:
• begeleiding van 5 tot 6 teambijeenkomsten, incl. de nodige didactische materialen;
• het organiseren van de bijeenkomsten in overleg met de deelnemers (waar? wan-

neer?) en het doorgeven van deze info aan de initiatiefnemer;
• een vraagbaakfunctie voor de deelnemers (hetzij via de bijeenkomsten, hetzij via

telefoon, e-mail – te overleggen met de begeleider in kwestie).

De Provincie draagt de kosten hiervoor. 
Met de provinciale lesgever komen ook alle mogelijke provinciale informatieve fol-
ders, brochures of campagnematerialen ter beschikking.
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De werving van deelnemers over het werkgebied 

1. Zorg voor de bekendmaking van het initiatief en de mogelijkheid tot kandidaatstel-
ling 
a. via het gemeentelijke infoblad;
b. via ledenvergaderingen/infobladen van verenigingen allerhande;
c. affiches, persberichten;
d. gerichte werving op opentuindagen, plantenruilbeurzen, Dag van de Natuur,

een eigen organisatie van een voordracht rond de ecologische siertuin.

2. Verzamel de inschrijvingen/contactgegevens van kandidaten 
a. Het aantal kandidaten kan het aantal beschikbare ‘plaatsen’ overstijgen. Zorg

dus voor criteria op basis waarvan de selectie gemaakt kan worden. Je kunt
eenvoudig werken met ‘wie eerst komt, eerst maalt’, maar je kunt ook een korte
motivatie vragen bij de kandidaatstelling. 

b. Je kunt alle kandidaten uitnodigen voor een infovergadering vóór het selectie-
gesprek. Op die manier ben je zeker dat er bij de burger geen verkeerde ver-
wachtingen zullen ontstaan ten aanzien van de ecotuinteams. Een dergelijke
vergadering kan ook al een eerste natuurlijke selectie betekenen in de kandida-
turen.

3. Optioneel: extra wervend kan een element van ‘wedstrijd’ of ‘beloning’ zijn (zo kan
bijvoorbeeld het tuinontwerp van de deelnemers na het afsluiten van het ecotuin-
team voorgelegd worden aan een ‘vakjury’, met een groene aankoopcheque als
evt. beloning) 
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De selectie van kandidaten 

Ons primaire doel is de geïnteresseerde burger met een gebrek aan knowhow te
bereiken. Dergelijk type deelnemer moet dus overheersen in een ecotuinteam.
Niettemin is een beperkte bezetting van een ecotuinteam met mensen met enige
voorkennis een pluspunt. De ervaring leert dat een ecotuinteam beter werkt met een
heterogene groep deelnemers (trekkers en volgers). Te veel kenners zou binnen een
team dan weer leiden tot ‘specialistendiscussies’, waardoor de basis dan weer zou
gaan afhaken.

Om de werkbaarheid te verzekeren is het aangewezen dat één ecotuinteam uit maxi-
maal acht deelnemers bestaat.

Het verloop van de teamvergaderingen

De provinciale lesgevers zullen per ecotuinteam vijf bijeenkomsten begeleiden,
maximaal gespreid over één jaar. Er wordt afwisselend bij iemand thuis gewerkt. Een
rode draad bij het hele gebeuren is dan ook dat de tuin van de gastheer wordt
gebruikt als ‘praktijk’ruimte om de theorie een stuk in de praktijk te brengen.

De eerste bijeenkomst 

De eerste bijeenkomst komt neer op:

Praktische info: 
✔ Kennismaking (uitwisseling weder-

zijdse contactgegevens)
✔ Toelichting ecotuinteam (werkwijze,

doelstellingen enz.), voor zover dit
niet gebeurde in een infovergadering
vooraf

✔ concrete praktische info over het
verdere verloop van het project
(volgorde vergaderlocaties, data,
toelichting bij de verwachtingen
rond ‘huiswerk’ enz.)

✔ eventueel bezoek aan een provincia-
le demo-tuin
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De introductie op ons ‘stappenplan’ voor het ontwerp van onze tuin:
✔ De provinciale begeleider licht in een korte toelichting de algemene principes van

de ecologische siertuin toe (doet dit evt. op locatie, bv. via een rondleiding in een
bestaande tuin – goed of slecht voorbeeld)

✔ Meer specifiek gaat de begeleider in zijn toelichting al in op de eerste fasen van
ontwerp: 
• ‘omgevingsanalyse’ (groene omgeving van de tuin, fysische omgeving van de

tuin, storende en fraaie elementen rond de tuin)
• detailanalyse van de tuin zelf (kan ik info halen uit de wilde vegetatie vóór de

aanleg van mijn tuin; wat is een microklimaat en hoe toont het zich in mijn tuin)
• aandachtspunten bij het uittekenen van een grondplan
• huiswerk: opmaak grondplan van eigen tuin met aanduiding van relevante

omgevingsfactoren (faculatief: foto-reportage van eigen tuin)

De tweede bijeenkomst 

Vanaf de tweede bijeenkomst volgen we verder het stappenplan voor ontwerp. We
beginnen met 
✔ Bezoek aan de tuin van de ‘gastheer/-vrouw’
✔ Een korte voorstellingsronde van ieders huiswerkje (grondplan, al dan niet incl.

foto’s)
✔ De begeleider probeert tijdens de voorstellingen al een eerste maal individuele

probleempunten of verbetermogelijkheden aan te halen (kan ook in de vorm van
een vragenronde)
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✔ Meer specifiek gaat de begeleider in een toelichting ook in op de volgende fasen
van ‘ontwerp’: 
• de eigen verwachtingen ten aanzien van de tuin
• inzicht verwerven in het ecologisch principe van ‘successie’ 
• successie leren toepassen in een tuin’ontwerp’: waarom behoedzaam om te

springen met ‘open’ ruimte?
• successie leren toepassen in tuin’beheer’: wanneer wel en niet schoffelen?,

waarom de bodem bedekt houden? Hoe de bodem bedekt houden? Het belang
van gelaagdheid, maaisel beperken enz.

• Huiswerk: deel je grondplan een eerste keer in, in gewenste open en gesloten
ruimte; lees zelf in de brochure de verschillende types open en gesloten ruimte
erop na. Probeer in je eigen ontwerp voorzichtig al een differentiatie in ‘types’
groenelementen aan te brengen. 

De derde bijeenkomst

✔ Bezoek aan de tuin van de ‘gastheer/-vrouw’
✔ Een korte voorstellingsronde van ieders huiswerkje (grondplan, met een eerste

differentiatie in open en gesloten groenelementen)
✔ De begeleider probeert tijdens de voorstellingen al een tweede maal individuele

probleempunten of verbetermogelijkheden aan te halen (kan ook in de vorm van
een vragenronde)

✔ Meer specifiek gaat de begeleider in een toelichting ook in op de volgende fasen
van ‘ontwerp’: 
• Het leren kennen van de bouwstenen van de open en gesloten ruimte (incl.

waterpartijen)
• Huiswerk: werk je grondplan nog verder uit tot op het niveau van de plantenkeu-

ze (plantenkeuze wordt enerzijds gedicteerd door het type groenelement dat je
voor ogen hebt en anderzijds uiteraard ook door de standplaats (bodem, scha-
duw, vocht enz.); zorg dat je bij de zoektocht naar planten de herkomst van je
info blijft bijhouden. 
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Vierde samenkomst

✔ Bezoek aan de tuin van de ‘gastheer/-vrouw’
✔ We nemen ruim de tijd voor ieders huiswerk (plantenkeuze is immers de resul-

tante van vele ‘ontwerp’stappen en een cruciale sleutel tot succes in de ecologi-
sche siertuin).

✔ De begeleider noteert alle mogelijke verdere vragen omtrent plantenkeuze. 
✔ Meer specifiek gaat de begeleider in een toelichting ook in op de aspecten van

‘beheer’ in een ecologische siertuin.

Vijfde bijeenkomst 

✔ De deelnemers aan de sessies doorliepen nu alle stappen van ontwerp, maar voe-
len zich misschien nog niet ‘rijp’ om daadwerkelijk aan het werk te gaan

✔ Alle vragen over plantenkeuze, timing enz. kunnen nu gerecupereerd worden.
✔ In de vijfde bijeenkomst kondigen we ook aan om de werkvorm van ecotuinteams

te willen evalueren (zie voorstel van evaluatieformulier) als bijlage.

Slotbijeenkomst

Het ecotuinteamproject wordt beëindigd met een slotbijeenkomst of -moment.
Afhankelijk van de opzet van het project kan dit bescheiden óf grootser en naar ‘bui-
ten’ gericht zijn.  

Het slotmoment moet in ieder geval voldoende lang ‘na’ de laatste bijeenkomst
plaatshebben, zodat er tijd was om bepaalde concrete plannen in bepaalde concrete
tuinen te realiseren. Ergens in april, wanneer het plantseizoen voorbij is, kan een
optie zijn.  

Het slotmoment is een ‘terugkommoment’ en moet iedere deelnemer toelaten om
uit te pakken met zijn vondsten/pogingen/werkzaamheden in zijn tuin enz.

Grootser opgezette slotmomenten kunnen in de vorm van opendeurdagen, fototen-
toonstellingen’, persmomenten, receptie, enz.
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Voorstel stappenplan van een ecotuinteam

Acties Timing

De bakens uitzetten (timing en kosten), incl. september
de nodige beslissingen van het college

Het project als partnership – gezamenlijk oktober
overleg vooraleer concreet te werven 
(opmaak campagneplan) 

Een begeleider voor het ecotuinteam november 

De werving van deelnemers over het werkgebied november - december - januari

De selectie van kandidaten februari 

Eerste bijeenkomst ecotuinteam 

Tweede bijeenkomst ecotuinteam maart

Derde bijeenkomst ecotuinteam mei

Vierde bijeenkomst ecotuinteam juni

Vijfde bijeenkomst ecotuinteam september

Slotbijeenkomst ecotuinteam maart/april 

Evaluatie van de werkvorm april /mei
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Bijlagen

Voorbeeldtekst

GEZOCHT!

Mensen die willen genieten van een prachtig vogelconcert, het gefladder van kleur-
rijke vlinders of geurige bloemenpracht in hun eigen NATUURvriendelijke tuin

VOOR HET OPSTARTEN VAN ECOTUINTEAMS ZOEKT ONZE GEMEENTE/VERENIGING ZOVEEL MOGELIJK

GEZINNEN OF PERSONEN DIE HUN SIERTUIN OP EEN ECOLOGISCHE WIJZE WILLEN OMVORMEN.

De natuur is overal, ook in jullie achtertuin. Door onze tuinen ecologischer in te rich-
ten worden ze ook natuurvriendelijker. Ze worden daarmee opnieuw een thuis voor
vogels, vlinders, allerlei inheemse bomen, struiken, planten- en kruidensoorten enz.
Dit is niet alleen leuk voor ons en onze kinderen, maar het is ook broodnodig voor
onze fauna en flora.  

Veel soorten die vroeger algemeen voorkwamen, denk bijvoorbeeld aan de huismus
en meikever, hebben het momenteel hard te verduren. Door deze actie willen we in
onze gemeente zoveel mogelijk natuur in de tuinen creëren. Natuur, waar je daarna
op elk vrij moment, samen met je kinderen, kunt van genieten.  

Wil je ook iets doen voor de natuur in je tuin door die ecologisch in te richten, maar
je weet niet hoe er aan te beginnen, dan is deelnemen aan een ecotuinteam de idea-
le oplossing voor jou.  

Gedurende vijf bijeenkomsten word je in team professioneel, persoonlijk en koste-
loos begeleid door iemand die er alles van weet. Je leert in dit jaar ondertussen ook
bij je teamleden.  
…

Geïnteresseerden kunnen zich nog tot …. inschrijven bij ………….(contactpersoon)  

…. is ook het startmoment van de ecotuinteams.

- Dan kan er nog ingeschreven worden om deel te nemen.
- Er worden praktische afspraken met de deelnemers gemaakt en
- Een provinciale lesgever geeft een voordracht over de algemene principes

van de ecologische siertuin

Het project “Ecotuinteams” is een initiatief van de gemeente i.s.m. het provinciebe-
stuur West-Vlaanderen &…
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COLOFON

Deze brochure werd samengesteld en uitgegeven in opdracht van de bestendige
deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen.

Paul Breyne, gouverneur
Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Gabriël Kindt, Dirk De fauw, Gunter Pertry,
Marleen Titeca-Decraene, gedeputeerden
Hilaire Ost, provinciegriffier

Werkten mee aan deze brochure:
Dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid
West-Vlaamse Milieufederatie vzw
Ecolife vzw
Lesgevers ecologische siertuinen

Foto’s:
Provinciebestuur West-Vlaanderen

Grafische vormgeving en druk: Grafische Dienst, provincie West-Vlaanderen

Oplage: 1.000 exemplaren

Verantwoordelijke uitgever: Peter Norro, dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid

Meer info:
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2
8000 Brugge 
T 0800 20 021
F 050 40 74 75
E provincie@west-vlaanderen
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Een campagne van de provincie West-Vlaanderen

Rond het thema ontwikkelde de provincie een meerjarige publiekscampagne, met
volgende pistes….

Lesgevers Ecologische siertuinen
Een 13 tal speciaal daartoe opgeleide lesgevers trek-
ken de provincie rond om te informeren over de eco-
logische siertuin. Op vraag van belangstellende ver-
engingen,wijken, buurten  gemeentebesturen, of
andere legt de lesgever d.m.v een voordracht wat een
ecologische tuin onderscheidt versus een klassieke
tuin. 

Begeleiding van scholen, verenigingen en gemeen-
ten
Scholen, verengingen & gemeenten die dit wensen
kunnen begeleid worden rond projecten die vallen
onder de noemer van ecologische groenaanleg (het
hoeft niet steeds om tuinen te gaan). Een eigen pro-
vinciaal subsidiereglement zorgt er nog eens voor dat
er ook financiële ondersteuning mogelijk is.   

Brochure Ecologische siertuinen
De provincie ontwikkelde ook een didactische bro-
chure, die je het volledige verhaal over de ecologische
siertuin biedt met een pak interessante literatuurver-
wijzingen.  De brochure (€ 1,6) kan aangevraagd wor-
den op onderstaand adres.
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Verschillende Thema’s
Elk jaar wordt een specifiek thema uit de ecologische siertuin belicht.
In 2005 was dit ‘pesticidenvrij tuinieren’
In 2006 richten we speciaal de aandacht op ‘water in de tuin’

Gratis promotiemateriaal 
Een ontleenbare ‘quick-screen’ over de ecologische sier-
tuin. Het is een infopaneel bedoeld voor beurzen of ter
begeleiding van info-stands  Eenvoudig te plaatsen als
een diascherm en je kan het in een klassieke personen-
wagen vervoeren. Een gratis folder biedt een gebald
overzicht van de campagne en de principes van de ecolo-
gische siertuin 

Campagne ecologische siertuinen
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
B-8200 Brugge
T 050 40 32 23
F 050 40 33 76
E ecologischetuinen@west-vlaanderen.be
W www.west-vlaanderen/ecologischetuinen
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