
Maak uw 
tuin groen!



Heeft u een huis 
met een tuin?  
Wat een weelde!
Een eigen plek buiten. Om alleen van te genieten, in alle rust.  
Of juist samen, met familie en vrienden. Wist u dat groen goed is  
voor ons? Dat we er gelukkig van worden? Alle reden dus om van  
uw tuin een groene oase te maken. Met de tips in deze folder  
kan iedereen dat. Veel succes en plezier!

Als u uw tuin groen maakt en er tegels uithaalt, komt u in aanmerking voor  
subsidie van € 10 per vierkante meter. Zet u ook nog inheemse planten in de tuin, 
dan kunt u een extra bijdrage krijgen. Ga voor meer informatie naar rotterdam.nl/
groenetuin en klik daarna in de tekst op de link naar de subsidiepagina.

Tips voor een fijne tuin

 . Bepaal de indeling. Wat is de beste 
plek om te zitten? Komt u makkelijk 
bij uw berging of hek in de achter-
tuin? Waar kunnen de afvalbakken 
staan?  . Bestraat maximaal 40 procent. 
Denk ook aan regendoorlatende 
tegels en grindpaden. Daarmee  
voorkomt u wateroverlast bij een 
flinke regenbui. . Kies voor lichtgekleurde bestrating. 
Een donkergekleurd terras wordt 
door de zon een hete bakplaat.  . Neem een boom. De schaduw verkoelt 
uw tuin. Dat kan op zomerse dagen zo 
maar enkele graden schelen. Let er 
wel op dat de boom over een paar 
jaar nog steeds in uw tuin past.   . Plant struiken en vaste planten. 
Daar heeft u veel langer plezier van 
dan van planten die het maar één jaar 
doen, zoals viooltjes en geraniums. 
Inheemse planten, die dus van nature 

in Nederland voorkomen, doen het 
meestal goed en vragen weinig  
onderhoud. Ook trekken ze vogels  
en vlinders aan.  . Kies de juiste planten voor de  
juiste plek. Voordat u ergens iets 
plant, onderzoek of op die plek veel 
of weinig zon komt. En of de grond er 
droog of nat is. Kies planten uit die 
daarbij passen. . Selecteer planten die na elkaar 
bloeien. Zo heeft u een groot deel 
van het jaar bloemen in uw tuin.  . Eten uit eigen tuin is lekker en 
goedkoop. Kruiden zoals rozemarijn, 
tijm en salie zijn makkelijk te verbou-
wen. Of maak een moestuintje met 
sla, tomaten en bietjes.  . Plaats een regenton. Vang regen- 
water op en geef dat in droge  
periodes aan uw planten, in plaats 
van kraanwater.

Waarom een groene tuin?

 . Omdat het rustig en blij maakt

 . Omdat het goed is voor vlinders, bijen, vogels en andere dieren

 . Omdat het uw tuin koelt op warme dagen (die steeds vaker voorkomen)

 . Omdat het er mooi uitziet

 . Omdat het regenwater doorlaat bij heftige buien (die ook steeds  
vaker voorkomen)
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Overal inspiratie  . Bezoek een tuincentrum of ga naar andere groene plekken, 
zoals de Rotterdamse Munt, Stadskwekerij De Kas en  
de educatieve tuinen van Natuurstad. . Wandel eens over een van de volkstuincomplexen in Rotterdam. 
Elke tuin is anders en u vertrekt gegarandeerd met een hoofd  
vol ideeën. . Op internet staat veel informatie over de aanleg van een groene 
tuin. Ook zijn daar kant-en-klare tuinontwerpen en planten- 
pakketten te koop.  . Tuinontwerpers en hoveniers kunnen u helpen met een ontwerp 
en de aanleg van uw tuin.  . Op rotterdam.nl/groenetuin vindt u nog meer tips én een handige 
video die laat zien hoe u in vijf stappen uw tuin groen maakt. 
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