Ons klimaat verandert. Steeds vaker
hebben we te maken met enorme hoos
buien, hitte of een periode van aanhoudende
droogte. Heftige regenbuien leiden tot veel
overlast. En droogte veroorzaakt schade en
lage grondwaterstanden. En vergeet ook
niet dat langdurige hitte bij veel mensen
tot gezondheidsklachten leidt. Het klimaat
is een zaak van de lange termijn, maar
maatregelen van vandaag hebben morgen
al effect. Als gemeente nemen wij samen
met waterschap Aa en Maas verschillende
maatregelen om problemen te voorkomen.
Als inwoner kun je zelf ook een steentje
bijdragen door regenwater in eigen tuin af
te voeren in plaats van in het riool. En door
de tuin te vergroenen.

Doe je mee?

Kijk eens goed rond in je eigen tuin. Zijn al die tegels wel echt nodig?
Hoe kun je jouw tuin heel eenvoudig en onderhoudsvriendelijk
groen maken? Belangrijk is om te kijken wat het beste bij jou past.
Hoeveel tijd heb je, heb je groene vingers en waar wil je de tuin
voor gebruiken? In zeven stappen helpen wij je op weg naar een
eenvoudig te onderhouden groene en bloeiende tuin!
Met als voordeel:

Voor tips bij de aanleg van een groene tuin, kun je
natuurlijk altijd terecht bij tuincentra en hoveniers
in deze regio.
Operatie Steenbreek is een landelijke organisatie
die particulieren en bedrijven wil enthousiasmeren
en helpen hun tuin en buitenruimte te vergroenen.
Om zo de negatieve gevolgen van de verstening om
te zetten in de positieve effecten van vergroening.
Samen voor alle tuinen groen!
Zie ook www.operatiesteenbreek.nl

Groen neemt water op en daarmee wordt tijdens
extreme regenval het riool minder belast.
Groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt
de concentratie fijnstof.
Groen geeft schaduw en verkoeling in de
steeds warmere zomers.
Groen vergroot het leefgebied van vogels,
insecten en andere dieren.
Groen zorgt voor minder omgevingsgeluid.

CONTACTGEGEVENS

Vind je dat jouw straat of omgeving wel een beetje groener
kan? Of heb je een idee om samen met de buren of vrienden
de buurt te vergroenen? Neem dan contact op met:
gemeente Oss
www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt
> n.van.schagen@oss.nl / 140412
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Groen vermindert stress en is goed voor
gezondheid en welzijn.

STAPPENPLAN ‘MAKKELIJK GROEN’
ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN
Om je versteende tuin te veranderen in een groene tuin zijn
vier vragen belangrijk:
▸ Ligt de tuin in de schaduw, volle zon of ergens tussenin?
▸ Welke grondsoort ligt in de tuin?
▸ Hoeveel tijd heb je beschikbaar voor onderhoud?
▸ Hoeveel geld heb je beschikbaar?

TIP

MAAK EEN BEPLANTINGSPLAN

Bodembedekkers zijn ideaal voor een groene, onderhouds
vriendelijke tuin. Kies ook voor vaste planten in plaats van
éénjarigen. Vaste planten komen namelijk ieder voorjaar weer
op waardoor je niet telkens nieuwe planten hoeft te kopen.
Bomen zorgen voor verkoeling en geven privacy. Tuincentra
en hoveniers geven je graag advies bij het maken van een
beplantingsplan voor jouw tuin. Een paar voorbeelden van
makkelijke planten hebben we alvast op een rijtje gezet.
▸ tuin met half zon:
vrouwenmantel,
maagdenpalm,
vaste geranium,
longkruid, zene
groen, herfstaster,
dikkemanskruid,
duizendknoop,
zonnehoed, vetkruid,
smeerwortel,
goudaardbei.

Probeer eens
samen met bewoners
uit de buurt aan
de slag te gaan.
Het maakt tuinieren
veel gezelliger!

▸ tuin met veel
schaduw: varens,
smeerwortel, mans
oor, maagdenpalm,
dikkemanskruid,
goudaardbei, lieve
vrouwebedstro,
Kaukasische
vergeet-me-nietje,
schuimbloem,
reuzedovenetel.

▸ tuin met veel zon:
kattenkruid,
zonnehoed, sedum,
vrouwenmantel,
herfstaster, vaste
geranium, duizend
knoop, rudbeckia,
salie.

VERWIJDER ZOVEEL MOGELIJK
TEGELS
BRENG VRUCHTBARE GROND AAN
Verwijder het bestratingszand. Kom je daarna grond tekort, breng
dan een laag teelaarde of tuinaarde aan. Voeg daarna compost
of bladaarde toe en meng dit met de tuingrond. Waarom? Dit
organische materiaal is een uitstekende, langzaam werkende
meststof. Het zorgt voor een betere waterhuishouding en de
planten nemen beter voedingstoffen op.

Maak een opsluitrand tussen het tuin- en terrasgedeelte, zodat
de tegels langs de border niet kunnen wegzakken. Die opsluitrand
kun je maken van de weggehaalde tegels dat scheelt weer geld.
De weggehaalde tegels kun je ook hergebruiken voor het maken
van een bankje of verhoogde borders voor planten.

PLANT AAN

Dompel de plant eerst in een emmer water zodat de grond
is volgezogen. Pak dan het beplantingsplan er bij. Zet alle
planten met pot op de juiste plek volgens het beplantings
plan. Ben je tevreden? Graaf dan een gat, haal de plant uit
de pot en zet de plant net zo diep in de grond als deze
in de pot stond.

GEEF WATER

Na het aanplanten geef je
alle planten water. Zorg
dat daarna de grond op alle
plekken gelijk wordt gemaakt.

ONDERHOUD JE TUIN

Ondanks dat een groene tuin makkelijk in onderhoud is, blijft enig
onderhoud nodig. Geef dus water indien nodig en verwijder onkruid
zodra het verschijnt. Als je dat in het begin goed bijhoudt, scheelt
dat veel werk in de toekomst! Breng een laag compost of bladaarde
aan in de herfst. En uitgebloeide bloemen knip je bij voorkeur in
het voorjaar pas terug.

