
Gezocht: Klimaattuincoaches 

 

 

Wil jij als gemotiveerde tuinontwerper, vanaf 2021 meewerken aan een Limburgs project om zoveel 

mogelijk tuinen klimaatrobuust (her)in te richten en zo de weerbaarheid van de provincie voor de 

gevolgen van de klimaatverandering te vergroten? Dat kan! 

De provincie Limburg rolt , samen met partners zoals het Centrum Duurzaam Groen en het 

Provinciaal Natuurcentrum, en kaderend binnen de Green Deal Natuurlijke tuinen, het project ‘de 

Klimaattuincoach’ uit. We starten in 2021 in drie pilootgemeenten, waar inwoners aan huis advies 

zullen kunnen vragen aan een Klimaattuincoach.  

Wat is een Klimaattuincoach?  

Een Klimaattuincoach is een expert (bij voorkeur landschaps- of tuinarchitect) met ervaring in 

ecologisch tuinontwerp, die bovenal gemotiveerd is om de Limburgse tuinen mee klimaatrobuuster 

te maken.  

De Klimaattuincoach adviseert de inwoners, op vraag, over het klimaatrobuust maken van de tuin. 

Het advies is gebaseerd op de criteria voor een klimaatrobuuste tuin, opgesteld door de provincie en 

partners. De hoofdfocus ligt hierbij op het beperken van verharding, het creëren van een goede 

waterhuishouding, het creëren van schaduw en koeling en het aanleggen van veel en divers (waar 

mogelijk inheems) groen. Daarnaast worden ook aspecten als duurzaam materiaalgebruik en 

klimaatvriendelijk onderhoud gepromoot en linken gelegd met de natuurlijke omgeving.  

Wat wordt verwacht van de Klimaattuincoach?  

De Klimaattuincoach brengt een twee uur durend adviserend bezoek aan de tuin. Op basis van dit 

bezoek stelt hij/zij nadien een schriftelijk advies (1u) en een vlekkenplan (1u) op. Hierbij baseert 

hij/zij zich op de criteria voor een klimaatrobuuste tuin. De Klimaattuincoach ontvangt per advies een 

vergoeding van € 250 (incl. btw).   

Hoe wordt je een Klimaattuincoach?  

Om Klimaattuincoach te worden moet je in de eerste plaats een gratis lesmodule (3u) volgen. Tijdens 

deze lesmodule wordt enerzijds de verwachte kennis over de criteria waaraan een klimaatrobuuste 

tuin moet voldoen doorgenomen. Anderzijds geven we tips over hoe je hierover kan communiceren 

naar de inwoner. Aansluitend op de lesmodule volgt een examen. Ben je hiervoor geslaagd? Dan krijg 

je een getuigschrift van ‘Klimaattuincoach’. Dit getuigschrift is een selectievoorwaarde om te kunnen 



deelnemen aan de overheidsopdracht die de provincie als raamovereenkomst voor de inschakeling 

van Klimaattuincoaches zal uitschrijven.  

De lesmodule en het examen vinden online plaats op zaterdag 20 februari 2021 van 9u tot 13u. Je 

ontvangt, na inschrijven, een week voor datum de instructies en link voor de online vergadering.   

Door deel te nemen aan de overheidsopdracht engageer je je om gedurende de pilootfase van het 

project (maart - december 2021) een aantal tuinbezoeken in de pilootgemeenten op te nemen. Het 

gaat in de pilootfase in totaal over ca. 90 tuinbezoeken die verdeeld zullen worden onder de 

ingetekende Klimaattuincoaches, waarbij we van elke coach verwachten dat hij minimum 10 

bezoeken op zich neemt. Bij de toewijzing van de coach aan de tuin/ inwoner, wordt rekening 

gehouden met de afstand tussen de standplaats van de coach tot de gemeente waarin het advies 

moet gegeven worden.  

Bij succesvolle evaluatie wordt het project in 2022 verder uitgerold over meerdere gemeenten in de 

provincie.  

Interesse? Schrijf je dan in voor de lesmodule en het examen op 20 februari 2021 via een mailtje met 

je contactgegevens en een korte uitleg over jouw profiel en ervaring, eventueel met een aantal 

referenties (plannen, foto’s, …)  naar klimaattuinen@limburg.be. Inschrijven hiervoor kan tot 12 

februari 2021.  

Voor meer informatie en opvragen van de criteria kan je ook terecht op bovenstaand mailadres of 

telefonisch via 011 23 83 48 (tijdens de kantooruren).  
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