
Week van de Groene Tuin
12 t/m 18 april 2022

Samen Klimaatbestendig: Mirko van Ingen
Stichting Steenbreek: Eveline Beukema
Milieu Centraal: Ruben van Popering, Sanne Janssen & Maaike de Leeuw



Reeks webinars in 2022

1 februari NK Tegelwippen: Inspiratiesessie 2022

15 maart Milieu Centraal: Week van de Groene Tuin

Mei Tuinbranche Nederland: Een Groen Klimaatplein en samenwerken met 
je lokale tuincentrum 

Juni IVN Natuureducatie: Beleef de natuur! (werktitel)

September Stichting Steenbreek: Het Vergeten Plantseizoen



Deelnemende partijen
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➢ Netwerk

➢ Informatie

➢ Inspiratie en voorbeelden

➢ Webinars

➢ Communicatie 

➢ Jaarkalender

➢ www.nlvergroent.nl
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Wat doen we?



Oktober 
2022

21 Maart t/m        
31 oktober 

2022

12 t/m 18 april 
2022

Gezamenlijke acties



Programma

Wat kun je als gemeente doen om de Week van de Groene Tuin onder de 
aandacht te brengen en/of zelf een actie op te zetten?

➢ Algemene introductie Week van de Groene Tuin

➢ Gedragsinzichten 

➢ Voorbeelden van acties in gemeenten



Milieu Centraal



Week van de Groene Tuin

12 april: officiële lancering



Doelgroep en doelen

➢ Primaire doelgroep: burgers en consumenten

➢ Awareness creëren, informeren & inspireren, activeren



Wat kun je als gemeente doen?

➢ Deel content over de Week van de Groene Tuin 
➢ #weekvandegroenetuin



Zie toolkit website op ‘Doe je mee’ webpagina



Wat kun je als gemeente doen?

➢ Organiseer winacties, straatacties of een tegelruilactie -> samenwerking 
met lokale tuincentrum

➢ Doe mee aan NK Tegelwippen

➢ Laat ons via groenetuin@milieucentraal.nl weten welke actie jij opzet



➢ Vergroenactie
➢ Quiz, toolkit, bloembollen

➢ Groendak actie

➢ Winactie tuinontwerp



Gedragsinzichten

➢ Maart 2021 consumentenonderzoek gedaan naar kennis, houding en 
gedrag t.o.v. klimaat- en diervriendelijk tuinieren. 

➢ Nederlands representatief onder Nederlanders met tuin groter dan 
ca. 5 vierkante meter.

➢ Volledige rapportage opvraagbaar bij Milieu Centraal.



Houding klimaatadaptatie in de eigen tuin



Indeling Nederlandse tuinen (zelfrapportage)



Toekomstplannen tuinindeling



Huidig waterbeheer in de tuin



Toekomstige plannen voor waterbeheer



Hoe informeren over kansen 
klimaatadaptatie? (en diervriendelijkheid)



Hoe informeren over kansen 
klimaatadaptatie? (en diervriendelijkheid)



Eveline Beukema





Steenbreek



Steenbreek tijdens de week van de groene tuin!



Voorlichting Ontwerp en beplanting
Projecten van bewoners 

voorbeeldtuin, watertafel, kenniscafé, markten, presentje tuinschets, beplantingsadvies geveltuinen, buurtuinen, groene 
schoolpleinen

3 invalshoeken voor acties



Ede: enthousiaste bewoners bedenken de acties

IVN
Groei & Bloei
Tuincentra
Imkervereniging
Waterschap
Buurtvereniging
Gemeente



Bewoners informeren en uitnodigen mee te doen



Tuindag met groene activiteiten

Samenwerking 
• kerngroep Ede
• binnen de gemeente
• lokale ondernemers
• lokale initiatieven
• stichtingen
• netwerk opgebouwd tijdens eerdere acties



Tegel inruilactie en info kraam



Groenweek en acties in de groenweek

➢ Korting op regentonnen
Gratis bloembollen als natuurlijke
vijand tegen de eikenprocessierups

Voor meer informatie kijk op www.ede-natuurlijk.nl/groenweek

http://www.ede-natuurlijk.nl/groenweek


Tuinschets voor een groene tuin

• nieuwbouw
• tuincentrum
• online
• samenwerking 

groenproffesionals



Geveltuinen aanleggen in straat of wijk



Ondersteuning vanuit de gemeente Ede

- Communicatie
- Ede doet bonnen
- Info over bv subsidies
- Concrete hulp bij project
- Samenwerken bij projecten
- Acties met bewoners organiseren



Herinrichting Bloemenbuurt
Renovatie project in 2 buurten

• Steenbreek aan de slag in de tuin! 
• Samenwerking met buurtvereniging 

en bewoners.



Inzet Tuinambassadeurs!

In de buurt voor de buurt.

Ondersteuning gemeente

info map, organiseren kennisbijeenkomst, regelen 
bordje voor in de tuin, organiseren aanmeldingen, 
communicatie.

6 oktober 2021



Kenniscafé
De duurzame hovenier, opvang van regenwater, groene daken, biodiversiteit



Amersfoort: afkoppelcoaches

Coaches geven advies hoe je 
het regenwater in de tuin kunt 
opvangen 



Operatie Steenbreek  

Opvang regenwater in tuinen in Amersfoort



Wat doe je als 

je buren niet   

meedoen?

Pilot Amersfoort:
Aanpak erfafscheidingen en 
tuinen.
Samenwerking gemeente -
woningcorporatie – Steenbreek.



Wat doe je als 

je buren niet   

meedoen?

+
- betrokken bewoners met groene vingers
- contacten tussen bewoners
- onderhoud door bakfietsenproject
- uitstraling tuin

-
- bewoners erbij betrekken
- actief meewerken in de tuin
- kosten



Workshop Tegel eruit, welke plant erin
Met een groene tuin lever je een bijdrage om hittestress, wateroverlast en 
droogte tegen te gaan: steen eruit, plant erin.

Wil je meer groen in je tuin? Haal tegels uit je tuin en zet er planten in. 
Tijdens deze workshop leer je hoe je dit aanpakt en ook de juiste planten 
voor jouw tuin kiest.



Wat doe je als 

je buren niet   

meedoen?

Workshop ‘ontwerp je 
klimaatvriendelijke tuin’

Wil je meer advies over 
mogelijkheden in jouw eigen tuin? 
Wanneer je met 4 (of meer) buren 
of wijkgenoten een aanvraag doet 
komt er een tuinadviseur bij jullie 
langs voor een gratis 
tuinworkshop ‘ontwerp je 
klimaatvriendelijke tuin’. 



https://steenbreek.nl/
info@steenbreek.nl



groenetuin@milieucentraal.nl


