
Stenen eruit, 
groen erin!

TIPS VOO R 
een groene tuin
Stenen eruit
Probeer in de tuin zoveel mogelijk tegels te vervangen 
door groen. Maak bijvoorbeeld een geveltuintje voor 
het huis of een border in de achtertuin.

Vang regenwater op
Met het plaatsen van een regenton kun je zelf in de 
tuin regenwater opvangen. Zo heb je altijd een voorraad 
water voor je (tuin)planten.

Lok dieren naar je tuin
Of je nu een kleine of grote tuin hebt, overal is het 
mogelijk om meer dieren te lokken. Kies voor planten 
die vogels, bijen en vlinders aantrekken. 

Ga moestuinieren
Al op een vierkante meter kun je moestuinieren. 
Je eigen eten verbouwen, zodat je weet wat je eet. 

Het is ook leuk om samen met de kinderen een 
kruiden tuintje aan te leggen.

Kies makkelijke planten
Bodembedekkers zijn ideaal voor een groene, 
onderhoudsvriendelijke tuin. Kies ook voor vaste 
planten in plaats van eenjarige.

Maak je dak groen
Een plat dak op je huis of schuur maak je groen door 
er bijvoorbeeld een sedumtapijt op te leggen. Het ziet 
er niet alleen mooi uit, maar het trekt ook dieren aan, 
zorgt voor verkoeling en isolatie en kan regenwater 
beter vasthouden.

Makkelijk onderhoud 
Als je de groene tuin in het begin goed bijhoudt, 
scheelt dat veel werk in de toekomst. Geef dus water 
indien nodig en verwijder onkruid zodra het verschijnt. 

Meer inspiratie?
Kijk op www.hortusalkmaar.nl/steenbreek voor meer 
tips, voorbeelden en handige links.

handige tip�!handige tip�!



Blij met 
een groene tuin
Stenen eruit, groen erin!

Een groene, watervriendelijke tuin zorgt voor ver-
koeling op warme dagen. Het regenwater kan goed 
in de grond zakken, zodat je tuin niet vol water 
komt te staan. En een groene tuin is natuurlijk 
ook goed voor insecten, vlinders en vogels. Kleine, 
lokale maatregelen zijn het meest effectief.

Zorg dus voor minder stenen in je tuin en meer 
groen. Iedere steen eruit telt. Doe je mee?

VOORDELEN VAN 
een groene tuin

Groen brengt de natuur dichterbij

Groen neemt water op, zo wordt het  
riool minder belast.

Groen verlaagt de concentratie fijnstof.

Groen geeft schaduw en verkoeling.

Groen vergroot het leefgebied van vogels,  
insecten, dieren.

Groen zorgt voor minder omgevingsgeluid.

Groen vermindert stress en is goed voor  
gezondheid en welzijn.

Blij met 
een groene tuin
www.hortusalkmaar.nl/steenbreek


