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Samen vergroenen tijdens de Week van de Groene Tuin 

Van 4 t/m 10 april is het de landelijke Week van de Groene Tuin. Deze week staat volledig in het 

teken van het vergroenen van tuinen, balkons en straten. Een week lang krijgt u tips voor de tuin, 

het voorkomen van onkruid en plagen en hoe u dieren in de tuin van voedsel en een schuilplek 

kunt voorzien. Een groene tuin is niet alleen fijn om naar te kijken maar biedt ook vele voordelen. 

Het belang van groen 

Een groene tuin helpt in strijd tegen de gevolgen van extreem weer, zoals minder wateroverlast 

omdat het regenwater in de bodem zakt in plaats van onnodig naar het riool. En tijdens een hele 

warme zomer is het in een groene tuin (en in huis!) zo’n 5 graden koeler.  

Een tuin vol leven 

Met een groene tuin verwelkomt u vogels, insecten en andere dieren. Bijen helpen bijvoorbeeld bij 

de bestuiving van planten, vogels zijn dol op slakken en lieveheersbeestjes eten graag bladluis. In het 

najaar en in de winter is het goed om op een paar plekken bladafval en afgestorven plantenresten te 

laten liggen. Dieren halen hier de hele winter voedsel uit of kiezen het als plek voor de winterslaap. 

Onderhoudsvriendelijke groene tuin 

Het is een misverstand dat een betegelde tuin onderhoudsvriendelijker is. Maak uw groene tuin 

onderhoudsvriendelijk door de tuin slim in te richten:  Bedek kale stukken grond bijvoorbeeld met 

vaste planten en bodembedekkers om onkruid te voorkomen. In een natuurlijk ingerichte groene 

tuin, verzet de natuur het meeste werk.  

Aan de slag tijdens de Week van de Groene Tuin 

Beginnen uw (groene) vingers al te kriebelen? Tijdens de Week van de Groene Tuin van 4 t/m 10 april 

2023 delen we via onze Facebookpagina iedere dag handige tuintips. Of check voor nog meer 

informatie de website www.weekvandegroenetuin.nl.  

Zelf aan de slag:  

1) Gennepse zaaigoed-actie  
Vanaf 4 april liggen er weer zakjes bloemenzaad bij de buurthuizen. Op de website vindt u 
een overzicht van de ophaallocaties. Wees er snel bij, want op is op. U kunt ook weer 
zaadmengsels bestellen voor oppervlaktes groter dan 100 m2, bijvoorbeeld voor een 
akkerrand, overhoek of een braakliggend perceel in het buitengebied. Een bestelling 
doorgeven kan tot en met 10 april via groenergennep@gennep.nl. Vermeld uw adres- en 
contactgegevens en de oppervlakte die u wenst in te zaaien. De zaden komen overigens van 
DSV Zaden uit Ven-Zelderheide, dat dit jaar haar 100-jarig bestaan viert. 

 
2) Vang regenwater op 

Regenwater kunt u opvangen in een regenton, daarmee heeft u altijd water beschikbaar in 

tijden van droogte. Dat scheelt weer kostbaar drinkwater. Door de regenpijp af te koppelen, 

stroomt het regenwater niet meer direct het riool in maar wordt opgevangen in de bodem. 

Zo raakt het riool niet overbelast én wordt het regenwater niet onnodig gezuiverd. Wist u dat 

gemeente Gennep een subsidieregeling heeft voor afkoppelen? Kijk eens op 

https://www.gennep.nl/afkoppelen-regenwater. 
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3) Operatie Steenbreek: Is jouw tuin al klimaatproof? – Open Podium Bibliotheek Gennep 

Wil je graag een tuin met meer groen? Laat je dan woensdag 5 april van 19.00 tot 21.00 uur 

inspireren bij de Bibliotheek in Gennep. Je hoort alles over de vele voordelen van een groene 

tuin. Je kunt tuinvragen stellen (neem gerust een foto mee van de huidige situatie) en je 

krijgt van Steenbreek Gennep het eerste plantje voor in de tuin gratis mee naar huis. Meld je 

aan voor deze avond via https://biblioplus.op-shop.nl/9451/open-podium-is-jouw-tuin-al-

klimaatproof/05-04-2023 

------ 

Noot voor de redactie 

Over de Week van de Groene Tuin 

Een groot aantal organisaties zet zich de komende jaren in om de Nederlandse tuinen te vergroenen 

en de buitenruimte klimaatbestendig te maken. Met de slogan ‘Een groener Nederland begint in je 

eigen tuin’ zet de coalitie NL Vergroent verschillende campagnes op waaronder de Week van de 

Groene Tuin, Het vergeten Plantseizoen en het NK Tegelwippen. Voor meer informatie: 

www.weekvandegroenetuin.nl. 

Over de presentatie Operatie Steenbreek 

Gemeente Gennep is sinds 1 december 2021 aangesloten bij Stichting Steenbreek. Deze landelijke 

organisatie wil samen met zo’n 170 deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies 

iedereen in Nederland met de campagne Operatie Steenbreek enthousiasmeren om onze 

leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een 

klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier. Voor meer informatie: 

www.steenbreek.nl of mail naar barbara@steenbreek.nl.  

In de bijlage treft u een infographic over de klimaatbestendige tuin voor publicatie aan. 
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