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Lancering ‘Mijn gifvrije tuin’ op Velt-Ecotuindagen
Op zaterdag 4 en zondag 5 juni zijn er de Velt-Ecotuindagen, waarbij meer dan honderd Vlaamse ecologische
tuinen vrij te bezoeken zijn. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege zal op
zondag 5 juni een van die tuinen bezoeken in Gent. Ze zal er de nieuwe webtool ‘Mijn gifvrije tuin’ van de
Vlaamse Milieumaatschappij lanceren, het digitale draaiboek om elk type tuin gemakkelijk op een
pesticidevrije manier te onderhouden.
De Velt-Ecotuindagen zijn stilaan een begrip: vorig jaar klokte het ecologische weekend af op meer dan 20.000
bezoekers. Ook dit weekend zullen minstens evenveel mensen een bezoek brengen aan 138 Vlaamse tuinen.
Lancering website ‘Mijn gifvrije tuin’
Ecologisch tuinieren zit in de lift. Het succes van de Ecotuindagen is grotendeels te danken aan de grote nood
aan kennis en ervaring. Het helpt om eens te zien hoe een ander het doet: welke successen hij boekt, maar
ook wat grandioos de mist in ging. Het is die kennis en die ervaring die je nodig hebt succesvol een tuin
pesticidevrij te onderhouden. Daarom heeft de Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met Velt (de
vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) de webtool ‘Mijn gifvrije tuin’ ontwikkeld.
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: “Dit instrument vormt het digitale
draaiboek voor elke tuineigenaar die zijn tuin pesticidevrij wil onderhouden. Of je nu een grote tuin of een
bescheiden stadstuin hebt: waar past welke plant? Hoe voorkom je mosvorming of onkruid op je terras? De
webtool toont vooral hoe je het moet doen: met duidelijke illustraties en foto’s.”
Ook voor de moestuin hebben de Vlaamse Milieumaatschappij en Velt heel veel tips verzameld.
Je kan de nieuwe webtool ‘Mijn gifvrije tuin’ in primeur bekijken op www.vmm.be/zonderisgezonder.
Publicatie onder embargo tot zondag 5 juni 10.30u.

Zonder is gezonder en 2020pesticidevrij
‘Mijn gifvrije tuin’ kadert in de campagne ‘Zonder is gezonder’ van de VMM over pesticidereductie. Zowel de
naam als de mascotte, de kabouter met de rode kaart, zijn in heel Vlaanderen bekend. Reeds tien jaar
ondersteunt de campagne en de bijhorende website www.vmm.be/zonderisgezonder de openbare besturen
en terreinbeheerders om de omschakeling naar pesticidevrij te kunnen maken. Sinds het verbod voor
openbare diensten in 2015, richt de blik van de campagne ‘Zonder is gezonder’ zich op een breder publiek. Het
is tijd om iedereen te overtuigen van pesticidevrij beheer, om iedereen mee op die kar te krijgen!
Ook Velt zet alle middelen in om iedereen ervan te overtuigen dat pesticiden overbodig zijn in de tuin. Daarom
lanceerde ze half mei de campagne 2020pesticidevrij. De Velt-ecotuindagen kaderen dit jaar helemaal in die
campagne, want waar kan je beter zien hoe je ecologisch tuinieren aanpakt, dan in een ecotuin? De
campagnewebsite www.2020pesticidevrij.nu zal vijf jaar lang de draaischijf zijn van alle acties. Iedereen die
pesticidevrij tuiniert, kan er zijn m2 tuin registreren en zo meebouwen aan de grootste ecologische tuin van
Europa. Je kan er ook terecht voor nieuws, achtergrond en tips om zelf ecologisch te tuinieren.
Samenwerking VMM en Velt vzw
De Vlaamse Milieumaatschappij en Velt slaan al een tijdje de handen in mekaar. Die goede samenwerking
leverde bijvoorbeeld al de bestrijdingswijzer van Zonder is gezonder op, waarin je snel alles kan opzoeken over
ongewenste dieren en planten én de oplossing ervoor. Die bestrijdingswijzer is helemaal geactualiseerd in
aanloop naar de lancering van ‘Mijn gifvrije tuin’.
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