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Extra tuincoaches in Kortrijk
Na een positieve evaluatie van een eerste proefperiode besliste Stad Kortrijk om

een nieuw raamcontract voor tuincoaches af te sluiten. Extra tuincoaches worden

aangesteld om samen met de eerder aangewezen tuincoaches 4 jaar lang bij

inwoners langs te gaan om ecologisch tuinadvies op maat van ieders tuin te

kunnen geven. Meer ecologische tuinen voor meer natuur en biodiversiteit in de

stad!

⏲

http://pers.kortrijk.be/


De Tuincoach, een vliegende start!

“De doelstelling was per jaar 100 aanmeldingen voor de Tuincoach. Na het
eerste jaar zitten we al aan 446 aanvragen. Een ongelooflijk succes!”
— Bert Herrewyn, schepen van Milieu en Klimaat

Het project Tuincoach is een groot succes waarbij maar liefst 446 Kortrijkzanen zich opgegeven

hebben om een ecologische tuinexpert te laten langskomen in hun stads- of wijktuin. De

Tuincoach adviseert en begeleidt de burger die interesse heeft om hun tuin natuurrijker in te

richten met ruimte voor meer biodiversiteit. Er is aandacht voor gevarieerde flora en het belang

voor kleine zoogdieren, insecten, vogels en andere dieren wordt meegenomen. Er worden tips en

ideeën gegeven voor een natuur- en onderhoudsvriendelijke tuin waarbij geluisterd wordt naar

de wensen en noden van de tuineigenaar.

446 Kortrijkzanen, een overdonderend aantal voor de vijf tuincoaches die onmiddellijk aan de

slag gingen. De corona-pandemie dreigde de ambitie om in het eerste jaar een 100-tal

tuinbezoeken te bolwerken, even te dwarsbomen. De opgelopen vertraging wordt echter volop

weggewerkt en de coaches geven aan dat doelstelling zal behaald worden. Ondertussen werd de

proefperiode van het project positief geëvalueerd. De mensen die de tuincoach reeds hebben

ontvangen reageren positief en het ecologisch tuinadvies wordt door alle actoren als

kwaliteitsvol en nuttig ervaren.

Extra tuincoaches
Omdat de wachttijd voor sommigen nog lang is en Stad Kortrijk de enthousiastelingen sneller

wil helpen, is een raamcontract opgesteld om het project de komende vier jaar verder te zetten

én méér Tuincoaches onder de arm te nemen. Er wordt gemikt op vier extra tuincoaches,

bovenop de 5 die al aan de slag waren.

“Met de aanstelling van extra tuincoaches drijven we het aantal bezochte tuinen
per jaar op zodat iedereen tijdig aan de slag kan om zijn tuin natuurrijker te
maken.”
— Bert Herrewyn, schepen van Milieu en Klimaat



OVER KORTRIJK

Kortrijk is een bruisende West-Vlaamse centrumstad met zeven al even levendige deelgemeenten. De stad telt iets meer
dan 77.000 inwoners.

Door het hart van de stad loopt de Leie. Die Golden River was ooit belangrijk voor onder andere de vlasnijverheid, maar
vormt nu vooral een pittoresk plaatje. Aan de verlaagde Leieboorden, de Broeltorens of aan Buda Beach is het heerlijk
vertoeven. Kortrijk ademt geschiedenis. Denk maar aan de Guldensporenslag in 1302. Het Begijnhof en het Belfort
herbergen tal van verhalen en behoren zelfs tot het UNESCO werelderfgoed. Maar Kortrijk is vandaag veel meer dan een
historische stad. Historisch erfgoed gaat hand in hand met moderne architectuur. De stad barst van creatieve buurten met
unieke landmarks die laten zien waarom Kortrijk sinds 2017 deel uitmaakt van het UNESCO Creative Cities Network.

Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. Het stadsbestuur heeft ondertussen een grote traditie in burgerparticipatie
opgebouwd. Kortrijk pioniert bovendien op vlak van snelle en slimme dienstverlening en is de stad van innovatief en
creatief ondernemerschap. Designers, modekenners, chef-koks, tenoren uit de muziekwereld,… Ze kijken allemaal vol
bewondering naar de manier waarop Kortrijk zich ontdaan heeft van het imago van provinciestad.

Kortom, Kortrijk heeft de allures van een grootstad met de gezelligheid van een dorp. Behapbaar maar verrassend zonder
eentonig te worden. 
 
Ontdek meer op www.kortrijk.be en www.toerismekortrijk.be.

“Fantastisch om te zien hoe de mensen beseffen dat we de klimaatverandering
kunnen aanpakken in onze achtertuin! Ik merk heel veel bereidwilligheid om
tuinen tot mooie ecosystemen om te vormen.”
— Wannes Ureel, tuincoach

Extra infomoment voor mensen op de wachtlijst
In afwachting van het bezoek van hun tuincoach organiseert de stad later dit najaar een

infosessie omtrent ecologisch tuinieren. Een avond waarbij erkende experten tips and tricks

brengen voor de courante stads- en wijktuin maar ook bv voor een ecologische moestuin of

landschappelijke tuin. De format (digitaal of live) wordt gezien de huidige evolutie van de

coronacijfers nog bekeken.

Wie een tuincoach wil ontvangen, kan zich aanmelden via www.kortrijk.be/tuincoach

http://www.kortrijk.be/
http://www.toerismekortrijk.be/
http://www.kortrijk.be/tuincoach
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