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10 REDENEN 
OM JE TUIN 
TE VERGROENEN 

Krijg je al zin om aan de slag te gaan? Begin vandaag nog en kijk voor tips op steenbreek.nl/tuintips

PLEK VOOR VOGELS
Een natuurlijke tuin met bomen 

of bessenstruiken is aantrekkelijk 

voor vogels zoals zwaluwen en ook 

vleermuizen. Extra voordeel: zij 

eten 10.000 muggen per dag.

LEVER JOUW BIJDRAGE AAN  
HET KLIMAAT
Je tuin vergroenen is goed voor het 

klimaat en houdt CO2 vast. En daar 

krijg je frisse zuurstof voor terug.

EEN TUIN MAG ROMMELIG ZIJN
Goed nieuws als je weinig tijd 

hebt: onkruid mag blijven staan 

en bladeren of snoeiafval kan je 

laten liggen. De tuin werkt als een 

spons en zit vol bodemleven en 

voedingsstoffen.

NATUUR IS GOED VOOR JE  
GEZONDHEID
Een groene omgeving heeft een 

positief effect op je gezondheid, 

vermindert stress en zorgt voor een 

toename van je geluksgevoel.

“THE BIRDS & BEES”
Zonder bomen en planten sterven 

veel insecten uit. Een biodiverse 

tuin helpt de natuur in stand 

houden, is beter beschermd tegen 

plagen en bloeit veel langers.

HET OOG WIL OOK WAT
Zelfs als je liever een tuin met 

strakke tegels hebt, geniet je 

meer van bloeiende borders met 

heesters, vaste planten of groene 

klimmers.

DEMPING VAN OMGEVINGSGELUID
Bomen en groene klimmers houden 

het rumoer van de buurt tegen. 

Zo wordt je tuin jouw natuurlijke 

thuishaven.

TUIN MET VEEL TEGELS IS VELE 
MALEN WARMER 
Planten en bomen helpen om de 

gevoelstemperatuur te verlagen 

met 7 tot 15 °C. Til dit naar een 

hoger niveau met een groen dak 

van mos en gras met waterberging.

DE WAARDE VAN JE HUIS
Een aantrekkelijke tuin verhoogt 

de waarde van je huis en maakt 

een positieve indruk op potentiële 

kopers.

VOORKOM DAT HET RIOOL 
OVERSTROOMT
Vang regenwater op in je gazon, 

border, vijver of regenton. Zo kan 

het water wegzakken en voorkom je 

overlast.
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