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IVN Tuin campagnes & producten 

• Tuiny Forest, inheems minibos met 10 inheemse soorten, een 
zadenmix, bodemliefde <2600 Tuiny Forest zitten al in de grond!

• Tuiny Haag, inheems bloeiende haag met 9 inheemse soorten < 
1000 meter, langste haag van Nederland

• Tuiny Poel, poel van 2 m2 met inheemse waternatuur > 450 Poel

• Variabele tuinpakketten, op basis van wens en behoefte worden ook 
op maat pakketten met Buurten gemaakt



IVN Tuin campagnes & producten 

Alle standaard producten bezitten

• Uitgebreide e-learnings met aanleg- en onderhoudsinstructies, maar 
ook boordevol andere informatie over het vergroenen van je tuin en 
IVN projecten

• Burgeronderzoek, doe met de Tuiny vogel- en bijtellingen

• Alle tuinen samen grootste nationaal park van Nederland

• Support door Sprinklr

• Bomenwaaier met alle Nederlandse struik- en boomsoorten

• Weetjes: 1 Tuiny Forest 63 badkuipen water, 13 miljoen liter water 
per jaar, Tuiny Forest wordt jaarlijks door duizenden diertjes bezocht 
en gebruikt als huis of restaurant.



IVN Tuin campagnes & producten 

Hoe pakken we het aan?

• Grote landelijke publiekscampagne ism ASN Bank

• Buurtcampagnes voor gemeenten en burgers

• Feestelijke plantdagen

• Natuurwerkdagen met de buurt

• Ambassadeurs uit de buurt

• Gemeente ondersteunt communicatie en financiële 
ondersteuning pakketten voor bewoners



Voorbeelden Tuiny Haag & Tuiny Poel

Tuiny Haag Tuiny Poel

Maatwerk



Voorbeeld buurtcampagne in Gegraaf



4. Tuiny Forest campagne Valkenburg aan de Geul



Buurtcampagne



Hoe doen we dit?



Tuiny Forest pakket (1)

Boompjes
Zoete kers/Prunus avium
Gewone Haagbeuk/Carpinusbetulus
Wilde Lijsterbes/Sorbus aucuparia
Boswilg/Salix caprea
Veldesdoorn/Acer campestre

Zadenmix
Je krijgt maar liefst 27 soorten inheemse kruidenplanten in 
een zadenmix, een waar feest voor de insecten! 

Bodemliefde
Dé organische bodemverbeteraar om je bos een goede start te geven. 
Bodemliefde is het natuurlijke alternatief voor kunstmest.

Heesters
Wilde Kardinaalsmuts/Euonymus europaeus
Sporkehout/Rhamnus frangula
Rode Kornoelje/Cornus sanguinea
Egelantier roos/Rosa rubiginosa
Sleedoorn/Prunus spinosa

https://www.sprinklr.co/blogs/nieuws/zadenmix


Tuiny Forest pakket (2)

Support
Een Tuiny Forest kan iedereen zelf planten. Met een beetje hulp. Bij de 
aanschaf van je Tuiny Forest krijgt iedereen daarom support in de vorm 
van:

• Toegang tot de Tuiny Forest e-learning op de IVN-Natuuracademie, 
een online training 'Tuiny Forest' stap-voor-stap handleiding + video-
instructie voor de aanleg van je Tuiny Forest.

• Verder download je gratis een plantinstructie om de bodem 
plantklaar te maken en geven we je tips voor het onderhoud van je 
Tuiny Forest.

• Inheemse Bomenwaaier, met de bomen en struiken van Nederland.

https://www.ivn.nl/tuiny-forest/downloads
https://www.ivn.nl/tuiny-forest/downloads
https://winkel.ivn.nl/inheemse-bomenwaaier.html





