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1. Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze bufferen 
regenwater, zorgen voor meer biodiversiteit en binden fijnstof.  
Groene daken zijn als het ware een verlengde van je tuin, maar dan 
op hoogte. In Amsterdam is er subsidie voor groene daken en gevels

3. Stapelmuren dienen als 
schuilplaatsen en nesten. Ze bieden 
leefruimte voor insecten en kleine 
dieren. Je kunt ze zelf maken, van 
natuursteen, dakpannen maar ook 
van stoeptegels en/ of klinkers.

2. Hergebruikte tegels  voor borderrand. Maar ook 
verhoogde borders zoals stapelmuren. Die brengen 
natuur in je tuin en ze bieden leefruimte aan kleine 
dieren, bijen en insecten. 

4. Een schaaltje met water is goed voor vogels om te drinken en te 
koelen. Het is ook mooi met planten voor kikkers en libellen. 

5. Prachtige herfstkleuren van de sierkwee,  
prachtige standplaats bij de  hek, waar de  
stengels aan kunnen worden vastgemaakt. 

6-7. Open bestratingspatroon met boomstam plankjes. Het regenwater kan 
hierbij in de bodem wegzakken. Dit kan gemaakt worden met plankjes.  De 
ruimte ertussen wordt gebruikt voor lage bodembedekkers bijvoorbeeld de 
Mansoor of Slaapkamergeluk. Die groeien prima in schaduw. Ook kan het 
opgevuld worden met  houtsnippers, dat is de meeste duurzame vorm van 
waterdoorlatende verharding, maar moet wel bijna jaarlijks aangevuld 
worden

woning

8. Hergebruik een dode boomstam, want dood hout leeft. Hout is 
onmisbaar als voedsel, verblijf- en voortplanting plaats voor bijna 
alle soorten in de natuur. Ook in je eigen tuin is hier dus plaats voor. 
Het is een snackbar voor vogels. Het biedt een schuilplaats en 
nestgelegenheid voor de allerkleinste en meest bijzondere insecten.

9. Groene gevels hebben 
veel voordelen. Planten 
beschermen het huis in de 
zomer tegen opwarming 
door de zon en houden zo 
het huis koel.

10-11-12. De pallet is terug van weggeweest! Haal het eenvoudige, maar 
onverwoestbare van de pallet naar buiten en fleur er je tuin mee op! 

13. Een goede manier om regenwater te benutten is 
de regenton. Regenwater is zacht en dat is goed 
voor de planten en bovendien bespaar je zo op 
drinkwater. Regentonnen zijn in allerlei vormen te 
koop met een capaciteit tot ca. 200 liter.
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https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/groen-dak-huis
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/relief-in-de-tuin
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/stapelmuurtje
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/schaaltje-met-water
https://www.tuinkrant.com/artikel/fruit-tuin-planten-oogsten-sierkwee-dwergkwee-chaenomeles-geurende-bessen-sappen-jam
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/hagen
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/waterdoorlatende-verharding
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/asarum_europaeum_-_mansoor
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/soleirolia_soleirolii_slaapkamergeluk
https://www.ark.eu/nieuws/2021/dood-hout-leeft
https://www.groei.nl/tuin/tuinplanten/vaste-planten/de-10-beste-bodembedekkers
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/je-tuin-natuurlijk-onderhouden
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/je-tuin-natuurlijk-onderhouden
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/groene-gevel
https://www.libelle.nl/lifestyle/van-pallet-minituin/
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenton
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5. Naaldvaren (Polystichum 
setiferum 'Herrenhausen'

4. Ooievaarsbek-
Geranium 'Rozanne'

1. Herfstanemoon-  Anemone 
'Honorine Jobert´

2. Sneeuwaster- Aster divaricatus 3. Akelei- Aquilegia vulgaris

🐝�🐞��️
🐝�🐞��️

st1. Japanse sierkwee-  
Chaenomeles japonica

B1. Krentenboompje- 
Amelanchier lamarckii B2. Mispel- Mispel germanica

K1. Bonte klimop- Hedera 
helix 'Goldchild' K2. Bosrank- Clematis

'Nelly Moser' 

(b).Grote maagdenpalm-
 Vinca major
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https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/anemone_hybrida_honorine_jobert_herfstanemoon
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/anemone_hybrida_honorine_jobert_herfstanemoon
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/aster_divaricatus_-_sneeuwster-aster
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/aquilegia_vulgaris_-_akelei
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/geranium_rozanne_ooievaarsbek
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/polystichum_setiferum_herrenhausen_-_zachte_naaldvaren
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/geranium_rozanne_ooievaarsbek
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/polystichum_setiferum_herrenhausen_-_zachte_naaldvaren
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/chaenomeles_japonica_cido_japanse_kwee_sierkwee
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/chaenomeles_japonica_cido_japanse_kwee_sierkwee
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/klimplanten/klimop_hedera/hedera_helix_goldchild_geelbonte_klimop
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/klimplanten/klimop_hedera/hedera_helix_goldchild_geelbonte_klimop
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/clematis_nelly_moser_grootbloemige_bosrank
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/clematis_nelly_moser_grootbloemige_bosrank
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/bomen/amelanchier_lamarckii_krentenboompje
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/bomen/amelanchier_lamarckii_krentenboompje
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/mespilus_germanica_westerveld_mispel
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/vinca_major_grote_maagdenpalm_grootbladige_maagdenpalm
https://www.skygardencare.com/
https://www.bureaubinnentuinen.nl/
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/vinca_major_grote_maagdenpalm_grootbladige_maagdenpalm
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