
Maak je tuin groen
(of iedere andere kleur die je wilt)
Meer weten? buitengewoon.zaanstad.nl/groen



Tegels eruit, planten erin 
Verwijder enkele tegels en maak de bodem los zodat 
deze water goed kan doorlaten. Kies voor gemak met 
vaste planten als vrouwenmantel, schoenlappersplant 
of vlinderstruik bijvoorbeeld. Vaste planten komen 
ieder jaar terug! Wintergroene (haag)planten of 
heesters laten geen blad vallen en trekken ook vogels 
aan. Of probeer eens een klimmer zoals een kleurrijke 
clematis. Met bodem bedekkers als kattenkruid of 
aardbeienplantjes blijf je onkruid de baas. 

Vang regenwater op met een regenton
Een regenton is gemakkelijk aan te sluiten op een 
regenpijp. Het regenwater kun je vervolgens 
gemakkelijk gebruiken om je planten in je tuin water  
te geven. Regenwater is beter voor je planten dan 
kraanwater omdat het minder kalk bevat. Bovendien 
bespaar je ook nog op drinkwater!

Maak je tuin groen
Het klimaat verandert. Ook in de Zaanstreek wordt 
het steeds natter en warmer. Tegels houden warmte 
vast, planten en bomen vangen water op en zorgen 
voor verkoeling. Met meer groen zijn we beter voor
bereid op nattere en warmere perioden! 
 
Zo houden we ons huis en hoofd koel:

Samen maken we de Zaanstreek groener!

Kies in plaats van tegels voor grind, kokos of  
houtsnippers. 
Gebruik als verharding liefst grind dat goed water 
doorlaat. Met af en toe harken houd je het onkruid 
weg. Leg onder de bedekking een anti-worteldoek. Een 
vlonder - voor je meubels - brengt ook sfeer in de tuin. 
Kun je niet zonder klinkers? Neem dan klinkers met een 
open voeg, zodat water gemakkelijk weg kan. Tegels 
vragen onderhoud door groene aanslag en onkruid in 
de voegen.

Leg een geveltuin aan
Een geveltuin doet wonderen voor het straatbeeld en 
regenwater. Je verwijdert een rij tegels voor je huis en 
het regenwater dat van je gevel komt, kan geleidelijk in 
de grond weglopen. Daarnaast ogen de plantjes voor 
de deur heel gezellig. Begroeiing van de gevel 
(bijvoorbeeld door klimplanten) houdt het huis in de 
zomer ook wat koeler omdat de stenen minder warmte 
kunnen opnemen. Een geveltuin zuivert de lucht en 
trekt ook weer vlinders en insecten aan.

Vergroen je balkon
Ook een balkon kun je vergroenen. Hoe leuk is het 
geregeld vlinders, bijen en soms ook vogels op bezoek  
te krijgen. Klimplanten kunnen altijd maar er is 
tegenwoordig veel kant-en-klaar materiaal – balkon-
hekken, mini-moestuintjes en wormenbakken – om  
het eenvoudig maar sfeervol te maken.


