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4 groene tuintips
Maak uw tuin in een
handomdraai fleuriger

4 tips voor
een groenere,
duurzamere en
leukere tuin

Samen werken
aan meer
biodiversiteit
Onlangs ontving u van de gemeente Valkenswaard
informatie over geveltuintjes in uw wijk. Uw woning komt
helaas niet voor zo’n geveltuintje in aanmerking. Mogelijke
oorzaken zijn dat de stoep voor uw woning te smal is of dat
u al een voortuin heeft. Wilt u toch een bijdrage leveren aan
meer vergroening en meer biodiversiteit in Valkenswaard?
Dat kan met de 4 tips in deze folder.

1. Tegel eruit, plantje erin

3. Maak uw plat dak groen

Haal hier en daar een paar tegels uit

Heeft u een schuurtje, carport of

uw tuin en vervang deze door plantjes.

aanbouw met een plat dak? Maak er

Elke vierkante meter is meegenomen.

een groendak (sedumdak) van.

Dat heeft zó veel voordelen!

Een groendak werkt isolerend, verlengt

Het regenwater kan makkelijker de

de levensduur van uw dak en maakt

grond in. In de zomer is uw tuin koeler.

Valkenswaard weer een stukje groener.

Er komen weer blije vogels en insecten

Waarom is vergroening nodig?

in uw tuin. En zelf wordt u er ook

4. Vang regenwater op

vrolijker van.

Als u regenwater opvangt, voorkomt u

Steeds meer mensen betegelen hun tuin. Inmiddels is de helft van alle

dat het meteen het riool in stroomt.

tuinen in Nederland ‘versteend’. Dat is gemakkelijk voor de bewoner,

2. Zaai wildbloemen

Het opgevangen water gebruikt u

maar de natuur is er niet zo blij mee. Er zijn minder struiken en bomen die

Bijen en vlinders in Nederland hebben

om uw tuinplanten te besproeien.

beschutting bieden aan vogels. Minder bloemen en planten voor insecten

het moeilijk. U doet ze een groot plezier

Dat bespaart ook nog eens kostbaar

zoals bijen. En misschien wel het meest ingrijpende gevolg: regenwater

door wildbloemen te zaaien.

drinkwater. De gemeente Valkenswaard

kan niet meer de grond in trekken en komt in het riool terecht. Dat zorgt

Daarmee creëert u een uitbundige

heeft hier een subsidieregeling voor.

ervoor dat bij hevige regenval de rioolbuizen vollopen en straten blank

kleurenpracht en maakt u uw tuin

Ga naar www.valkenswaard.nl en tik

komen te staan.

aantrekkelijk voor onze zoemende en

in het zoekveld: “riolering afkoppelen

fladderende vrienden.

regenwater”.

Tijdelijk € 5,- korting
Uw tuincentrum heeft vast nog meer goede ideeën om uw tuin te
vergroenen. Informeer daar ook eens. Bijvoorbeeld bij Tuincentrum
Bannenberg, want daar ontvangt u tegen inlevering van deze bon
€ 5,- korting op uw aankoop.

Handen uit de mouwen en aan de slag!
Hoeve 1, 5554XC Valkenswaard
Tel. (040) 204 32 83
www.tuincentrum-bannenberg.nl

Een groene tuin maakt
je gelukkiger, vrolijker en
minder gestrest.

