
Maak je eigen omgeving 

diervriendelijk:  

organiseer of volg een

Het groen in Nederland wordt steeds vaker 

vervangen door nieuwbouwwijken, winkelcentra en 

bedrijventerreinen. Deze verstening is ook te zien in 

onze eigen tuin: bestrating in plaats van groen, omdat 

het praktisch en makkelijk is. Maar vogels, vlinders en 

andere dieren hebben in zo’n tuin geen ruimte om te 

leven. Mensen kunnen met hun eigen tuin een groot 

verschil maken, maar weten niet altijd hoe zij dit moeten 

aanpakken. Daarom heeft IVN als partner in de coalitie 

Tuinreservaten van VARA Vroege Vogels en Operatie 

Steenbreek deze cursus ontwikkeld. 

Zelf een cursus Tuinreservaten organiseren 

of volgen? Kijk snel op de achterzijde!

www.ivn.nl/tuinreservaten

https://www.ivn.nl/projecten/tuinreservaten-0


ORGANISEER 
een cursus Tuinreservaten

De cursus Tuinreservaten is sinds de start 

in 2013 op meer dan 30 plekken in het 

land gehouden en heeft voor honderden 

tuinreservaten gezorgd. Gelukkig er is nog 

veel meer ruimte om Tuinreservaten in 

Nederland aan te leggen. Daarom zijn we 

op zoek naar IVN-afdelingen, andere 

natuurvrijwilligers en NME-organisaties 

die geïnteresseerd zijn in het organiseren 

van deze cursus. Help de mensen in jouw 

omgeving met het omtoveren van hun 

eigen tuin in een tuinreservaat en maak 

ruimte voor natuur! 

Kijk hier voor meer informatie over het 

organiseren van de cursus Tuinreservaten 

en het bestellen van cursusmateriaal.

VOLG 
een cursus Tuinreservaten

De cursus is bedoeld voor iedereen die 

tuinieren en natuur wil combineren. 

Ervaring met tuinieren of veel kennis  

over natuur is niet nodig. Wat voor tuin je 

hebt maakt ook niet uit: elke bestaande 

of nieuwe tuin kan zo aangepast worden 

dat de natuur zich er thuis voelt. Dat geldt 

ook voor een dakterras of buurttuin. Zelfs 

een balkon biedt mogelijkheden! 

Wat leer je? Tijdens deze cursus leren  

de deelnemers hoe ze hun tuin om 

kunnen toveren tot een diervriendelijke/

natuurvriendelijke tuin, oftewel een 

Tuinreservaat! Deelnemers leren over 

natuurvriendelijk tuinonderhoud, welke 

planten bepaalde dieren aantrekken, wat 

de juiste plek is om planten te laten 

groeien en nog veel meer.

Inhoud cursus Niet teveel theorie, maar 

vooral praktische tips waarmee je uit de 

voeten kunt in je eigen tuin. Jouw tuin is 

gedurende de hele cursus het uitgangs-

punt. Steeds is er gelegenheid om vragen 

te stellen als je even wat hulp nodig hebt. 

Nuttig is ook de uitwisseling van vragen 

en informatie met je medecursisten.

Neem een voorproefje

Waar kan ik de cursus volgen?

Benieuwd waar een cursus Tuinreser-

vaten wordt aangeboden? Neem dan  

hier contact op met het cursushuis van 

IVN. Zij zijn op de hoogte van het actuele 

cursusaanbod. In verband met het tuin–

seizoen starten de meeste cursussen in 

het voorjaar! 

De Cursus Tuinreservaten is voortgekomen 

uit de samenwerking van IVN met VARA 

Vroege Vogels Tuinreservaten en met 

financiële steun van Groen en Doen, 

een regeling van het ministerie van 

Economische Zaken, met bijdrage van  

de Postcodeloterij. Partners van VARA 

Vroege Vogels Tuinreservaten zijn: Vivara, 

Groei & Bloei, Zoogdiervereniging, 

Vlinder stichting, RAVON, St. EIS, 

Natuurkalender, KNNV en Bijenstichting. 

Kijk ook eens op www.tuinreservaten.nl

partners

https://www.ivn.nl/afdeling/intranet/informatie/organiseer-een-cursus/cursus-tuinreservaten
https://www.ivn.nl/sites/default/files/intranet_basispagina/attachments/Voorproefje%20IVN%20cursus%20Tuinreservaten.pdf
https://www.ivn.nl/afdeling/intranet/informatie/het-ivn-groen-dichterbij-menu/cursus-tuinreservaten
http://www.tuinreservaten.nl

