
Ben jij die grijze achtertuin ook zat? Wil je graag vogels en vlinders 
in de tuin? En vind je het fi jn dat jouw tuin ook tijdens een hittegolf 
nog een beetje verkoeling biedt? Maak jouw tuin groener! Iedereen 
kan dat, ook als je geen groene vingers hebt. Dus steek je handen 
uit de mouwen en wij helpen je verder met 5 belangrijke tips!

Heb je een tuin vol met tegels? 
Haal deze er dan uit en zet er 
kleurrijke planten, struiken of bomen 
voor terug. Wij halen jouw tegels 
gratis op, meld ze aan via 
raalte.nl/groensamendoen. 

Een gezonde bodem is belangrijk voor 
het groeien van planten. Ook zitten 
er dan meer wormen in de grond die 
weer tuinvogels aantrekken. Je maakt 
een gezonde bodem met compost. 
Dit kun je kopen, maar ook zelf 
maken! Wil je weten hoe? Kijk eens 
op compostbrigade.nl, zij kunnen je 
hiermee helpen!   

Bekijk de video
‘Tegels eruit, planten erin’

Vijf tips voor een 
onderhoudsvriendelijke groene tuin

1. Tegels eruit, planten erin

2. Zorg voor een gezonde bodem

kan dat, ook als je geen groene vingers hebt. Dus steek je handen 



Zet een regenton onder jouw 
regenpijp. Zo heb je altijd 
regenwater om de planten water 
te geven. Dat bespaart drinkwater 
en regenwater is ook nog eens 
veel beter voor de planten.    

Kies voor planten, bloemen en bomen 
die van nature in Nederland groeien. 
Veel Nederlandse bijen, vlinders en 
andere insectensoorten eten van 
deze planten en door verschillende 
Nederlandse soorten te planten 
heb je minder last van droogte en 
wateroverlast.   

Door blad in de winter te laten 
liggen, bescherm je de bodem 
en hebben jonge planten minder 
last van strenge vorst. Voor egels, 
insecten en andere dieren zijn deze 
bladeren een fi jne schuilplek.   

3. Vang regenwater op

5. Ruim de blaadjes niet op

4. Maak een Nederlandse tuin


