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Het goede van een
groene tuin
Groen is leven
Een groene omgeving heeft voor onze eigen gezondheid veel voordelen. Hoe dichter je dit
groen bij huis hebt, hoe directer het effect. Veel groen in een wijk geeft ons een positieve
beleving en het werkt aanstekelijk. Mensen in een groene buurt beoordelen hun eigen
gezondheid positiever dan mensen in een groenarme buurt. Een groene tuin is voor veel
mensen een rustpunt, bijvoorbeeld om na een drukke werkdag naar te kijken, in te zitten
of in te werken. Een goed moment om inspiratie op te doen en op nieuwe ideeën te komen!
Tuinieren brengt je in beweging en zorgt dat je buiten bent. Het is bewezen dat het een
goede basis is om stress en depressie te voorkomen. De luchtkwaliteit is beter in een
groene buurt.
De rust in een groene tuin komt ook door beperking van geluidshinder. Omdat groen ook
nog eens isolerend werkt, bijvoorbeeld met een groene gevel of haag, is er minder
geluidsoverlast dan in een versteende tuin. De natuur vult de stilte met plezierige geluiden; ruisende bladeren en zingende vogels.
Wanneer je een tuin goed inricht kan – afhankelijk natuurlijk van de grootte van de tuin –
een kwartiertje tuinieren per week al genoeg zijn. Mensen beoordelen hun humeur
na het tuinieren zelfs ruim 9% positiever dan daarvoor. Dit geldt nog meer wanneer je
een moestuin hebt, met de voldoening van zelfgekweekte groente, kruiden en fruit.

Een groene tuin helpt kinderen te leren omgaan met de
natuur en lekker te spelen en bewegen. Uit recent onderzoek blijkt dat het de kans op ADHD bij kinderen afneemt,
omdat ze beter hun energie kwijt kunnen. Met een eigen
stukje tuin met plantjes of een moestuintje leren ze hoe
alles groeit en wat je ervan kan eten.
Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren betekent een groene tuin
een gezonder leven. Een rijk gevarieerde tuin met bomen, struiken, planten en misschien ook een vijver draagt bij aan biodiversiteit; de lokale
soortenrijkdom. Met een echte levende tuin haal je de natuur dichtbij
huis. Er is voor dieren al gauw genoeg plaats om te leven. Overal is eten
voor vogels, vlinders, egels en andere diersoorten beschikbaar.
Versteende tuinen of binnenplaatsen bieden de natuur maar weinig
ruimte. Als er geen bloemen groeien, komen er geen insecten en kunnen
bijen hun werk niet doen om nog meer te laten bloeien. In een stenen
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Samenvattend: Een groene tuin..
- kan veel doen voor je gezondheid
- zorgt voor minder omgevingsgeluid
- brengt de natuur dichterbij
- biedt leven aan meer soorten dieren
- zorgt voor verkoeling en betere luchtkwaliteit
- vermindert wateroverlast en –schade
- vermindert energielasten
- verhoogt de waarde van uw woning

tuin vind je dan ook weinig tot geen leven, zeker niet onder de tegels.
Terwijl in een groene tuin zeker de helft van de aanwezige soorten onder
het maaiveld leeft.

Tips om zelf aan de
slag te gaan
Hoe kun je jouw tuin nu heel eenvoudig en onderhoudsvriendelijk groen maken en houden? Het belangrijkste is natuurlijk te kijken wat het beste bij jou
en jouw tuin past. Hoeveel tijd heb je, heb je groene vingers en waar wil je de tuin voor gebruiken? Elke tegel eruit en extra stukje groen helpt! Kies welke
tips het beste bij jou en jouw tuin passen:

Vang regenwater op

Tegels eruit!

Ga moestuinieren

Regenwater van het dak kun je in een groene tuin heel goed

Probeer de tuin zoveel mogelijk te ontharden door tegels te

Al op een vierkante meter is het mogelijk: moestuinieren. Je

benutten. Door de regenpijp los te maken van het riool, kun je

vervangen door groen. Bijvoorbeeld met een geveltuintje voor

eigen eten verbouwen, zodat je weet wat je eet. Er zijn heel veel

zelf regenwater opvangen. Bijvoorbeeld in een regenton of in

het huis of een perkje in de achtertuin. De tegels kun je weer

soorten groenten en kruiden verkrijgbaar om in te zaaien of

een vijver. Het water uit de regenton kun je direct gebruiken

gebruiken voor een stapelmuur, kleine dieren kruipen hier

als klein plantje. In het tuincentrum en op internet vind je heel

om je tuin water te geven, scheelt weer drinkwater! Regen-

graag in weg.

veel tips om een moestuin te beginnen en te onderhouden.

dieren. Tegenwoordig is er veel keuze in vijvers en ook vijver-

Een eigen parkeerplaats kan met een andere ondergrond

In elke stad zijn volkstuinen en buurtmoestuinen te vinden

bakken met plantjes. Je kunt het regenwater ook langzaam

of ruimte tussen tegels ook (meer) regenwater opvangen.

waar je tips of stekjes kunt vragen of kopen. Het is ook leuk

in de bodem laten wegzakken, bijvoorbeeld met een verdiep-

Zo laten grind of kleine klinkertjes nog wel wat water door

om kinderen bijvoorbeeld een kruidentuintje te laten aan-

te plek in de tuin of een ondergrondse inﬁltratie met kratten

en zijn daardoor veel minder schadelijk dan een gesloten

leggen en onderhouden! In een grotere moestuin kun je ook

of een grindbed.

tegelverharding. En twee stroken steen zijn al voldoende om

kiezen voor fruitbomen en fruitstruiken, voor bijvoorbeeld

te kunnen parkeren; je wordt er vanzelf handig in.

appels, peren, frambozen, bessen of bramen.

water in een vijver helpt voor een goede leefomgeving voor

Tips om zelf aan de slag te gaan

Tips om zelf aan de
slag te gaan
Kies makkelijke planten
Bodembedekkers zijn ideaal voor een groene, onder-

De aanschaf van planten hoeft niet duur te zijn, koop ze bijvoorbeeld via www.groenruil.nl of een stekkenruil in de buurt. Wanneer je ‘plan-

houdsvriendelijke tuin. Dat zijn planten en plantjes

tenruil’ googelt is er veel te vinden.

die al na een jaar grote oppervlakten kunnen afdekken. Veel bodembedekkers zijn niet alleen mooier en

Een groene haag is ook een slimme oplossing in plaats van een schutting als afscheiding. Dichte struiken en altijd groene heesters zijn een

beter dan gras, ze bloeien vaak ook nog. Je helpt zo

goede schuilplaats voor dieren. Vogels kunnen er in nestelen en in de winter kunnen ze er bessen vinden. Wanneer je toch voor een schut-

de natuur ook door meer rust in de bodem te bren-

ting kiest, laat er dan klimop of kamperfoelie tegenaan groeien. Zorg voor een bloeiende klimopsoort, die geeft nog laat in het jaar nectar

gen, je geeft ongewenste planten minder kansen en

voor de laatste insecten.

je hoeft niet steeds te maaien.
Bomen zorgen in een tuin voor veel verkoeling, ze zijn veel mooier dan een parasol en ze geven ook meer privacy. Door de schaduw van
Kies ook voor vaste planten in plaats van éénjarigen.

bomen warmen tuinen en gebouwen minder snel op en stralen dus ’s avonds minder warmte uit. De verdamping van water via de bladeren

Vaste planten komen elk voorjaar weer op en zijn

zorgt ook voor verkoeling. Met bomen trek je zangvogels aan en door het ruisen van de bladeren en andere natuurgeluiden heb je minder

daardoor duurzamer, je hoeft niet elk jaar weer nieu-

last van storende omgevingsgeluiden. Veel mensen kiezen voor een boom met mooie bloemen of bessen, zoals bijvoorbeeld een magnolia

we te planten. Water geven is ook veel minder nodig.

of een notenboom. Van een fruitboom heb je twee keer per jaar plezier; de bloei in het voorjaar en de vruchten in het najaar.
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slag te gaan
Trek dieren naar de tuin

Maak je dak groen

Een kleine of grote tuin, of misschien een balkon. Overal is

Naast de eerder genoemde planten zijn er ook een aantal

Een plat dak op je huis, veranda, garage of schuur maak je

het mogelijk om meer dieren aan te trekken. Koop of maak

planten die vooral vlinders en bijen aantrekken. Dit zijn plan-

groen door er bijvoorbeeld een sedumtapijt op te leggen. Het

bijvoorbeeld vogelhuisjes, vleermuis- of vlinderkasten of

ten met veel nectar en stuifmeel zoals winterheide, lavendel,

ziet er niet alleen mooi uit, maar het trekt ook dieren aan,

bijen– en insectenhotels. Er zijn hiervoor leuke workshops

vlinderstruik, asters en klimop. Voor rupsen is het goed om

zorgt voor verkoeling en isolatie en kan regenwater beter

voor jong en oud en ook tuincentra hebben ze steeds meer te

te kiezen voor inheemse planten. Op de websites van de

vasthouden als het hard regent. Het is tegenwoordig zelfs

koop. Je kunt er een hele beestentoren van maken, als je de

Vlinderstichting www.vlinderstichting.nl en de bijenver-

mogelijk om een gazon, moestuin of regenwateropvang op

ruimte hebt.

eniging NBV www.bijenhouders.nl vind je meer informatie.

het dak temaken. Een hovenier of een medewerker van een

In tuincentra kun je ook zaadmengsels kopen speciaal voor

tuincentrum kan je hier meer over vertellen.

Vooral in het najaar en de winter is het goed om op een paar

bijen en vlinders

plekken bladafval en afgestorven plantenresten te laten liggen. Insecten, vlinders en egels halen hier nog de hele winter
voedsel uit of kiezen het als plekje voor hun winterslaap.
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Bekijk voorbeelden
en stel je vraag!
Er zijn veel professionals, enthousiastelingen,
projecten en initiatieven die dagelijks bezig zijn met

Waar kun je terecht?

groen in de stad. Zij kunnen je voorbeelden laten

• Vraag een tuinambassadeur: www.knnv.nl/vraag-de-tuinambassadeur

zien, kennis en ervaringen met je delen en je helpen

• Dit zijn mensen met kennis over groene tuinen. Zij geven tips en advies voor een groene(re) tuin. Het zijn geen hoveniers die ook in de

om de tuin groen(er) te maken en toch onderhouds-

tuin aan het werk gaan

vriendelijk.

• Bezoek tuinreservaten (groene paradijsjes) bij jouw in de buurt of volg een cursus tuinreservaten (www.ivn.nl of www.tuinreservaten.nl)
• Ga naar een lokale bijeenkomst of cursus van bijvoorbeeld Groei & Bloei (www.groei.nl)
• In tuincentra staat vaak aangegeven welke planten goed zijn voor een groenblijvende en diervriendelijke tuin, of vraag advies aan een
medewerker
• Stel je vraag online, via social media zijn er erg veel mensen te vinden die graag advies geven
• Zoek en volg een blog over bijvoorbeeld groene tuinen, moestuinieren of stadstuinieren
• Download de ‘Huisje boompje beter’ app: www.huisjeboompjebeter.nl
• Kijk op www.delevendetuin.nl voor tips en inspiratie of voor contact met een hovenier
• Voor algemene informatie over het belang van groen in de stad kun je terecht op www.vitalegroenestad.nl

AAN DE SLAG
IN DE BUURT
Vind je dat jouw straat of buurt wel een beetje groener kan?
Of heb je een idee om samen met buren of vrienden de
buurt te vergroenen? Kijk dan voor tips en inspiratie eens
op de volgende websites:
Nudge: www.nudge.nl
Crowdfunding voor Natuur:
www.crowdfundingvoornatuur.nl
Groen Dichterbij: www.groendichterbij.nl
Schoolpleinproject: www.schoolpleinproject.nl
Subsidies: www.oranjefonds.nl , www.vsbfonds.nl
www.operatiesteenbreek.nl
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