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Bereid je voor
op volgend voorjaar

Maak voederplekken
voor vogels

Controleer in de winter je gereedschap. Laat
de messen van maaimachines en snoeischaren
slijpen. Maak ijzeren gereedschappen zoals
harken en scheppen schoon en vet ze in tegen
roest. Door ook de houten onderdelen in te vetten
drogen deze minder uit.

In de winter zoeken vogels actief naar eten. Help
ze een handje door verschillende soorten voer
aan te bieden, zoals broodkruimels, ongekookt
havermout, zaden en meelwormen. Leg het voer
op een voedertafel en op de grond. Zo is het
bereikbaar voor alle soorten vogels. Voer elke
dag hooguit 3 eetlepels, zodat er ’s nachts geen
ongedierte op overgebleven restjes afkomt. Let
op: verwijder bij vetbollen en pinda’s eerst het
plastic netje, zodat de vogels hier niet met hun
pootjes in verstrikt raken.

Zonnig en droog weer is uitstekend om
reparatiewerk te doen. Controleer het hek, maak
gaten dicht en smeer de scharnieren van de
deuren en hekken. Maak nestkastjes schoon of
hang deze op.

Tuinieren in de winter
De winter lijkt misschien het seizoen om binnen te zitten, maar
op zonnige dagen is het juist ook heel fijn om in je tuin aan de
slag te gaan! Een frisse neus halen en genieten van de zeldzame

Geef gevallen bladeren
een plekje in je tuin
Gooi gevallen bladeren niet weg, maar
geef ze een nieuwe functie in je tuin. Leg
de bladeren tussen je planten om ze te
beschermen tegen vorst. In het voorjaar
vergaan de bladeren en brengen ze veel
goede voedingstoffen in de grond. Maak
in een hoekje van je tuin een bladhoop
om egels, insecten en padden een
overwinteringsplek te bieden.

zonnestralen. Ook voor je tuin is dit weer erg geschikt. Zolang
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er geen vorst in de grond zit, kunnen planten in de grond gezet
worden. En er zijn allerlei onderhoudsklussen die je juist in de
winter goed kan doen.

Laat uitgebloeide
planten staan
Het laten staan van uitgebloeide planten zorgt voor
een mooi silhouet in de verder kale tuin. Vooral als
ze helemaal wit zijn door de vorst. De stengels en
bladeren zijn een overwinteringsplaats voor allerlei
insecten en vogels eten het overgebleven zaad van
uitgebloeide bloemen. Deze dieren zijn belangrijk
voor ons. Zo zijn bijvoorbeeld bijen, en andere
insecten, nodig voor bestuiving. Dit zorgt voor een
groot deel van ons eten.

Plant juist nu nieuwe planten
Misschien verwacht je het niet, maar zolang er geen vorst
in de grond zit, zijn het najaar en de winter hét moment
om planten, struiken en bomen in de grond te zetten. In de
winter zijn bladverliezende, winterharde soorten in rust en
is het planten en verplanten makkelijker, omdat ze de tijd
krijgen om rustig te wortelen. In het groeiseizoen zijn het
dan stevige en gezonde planten.
Bij wintergevoelige planten is het beter om te wachten
tot het voorjaar. Wil je weten welke planten geschikt zijn?
Bekijk de folders “Makkelijke planten voor een … tuin” op
duurzaamheidscentrum.nl/steenbreek of scan de QR-code
aan de rechterkant van deze pagina.

De gemeente Assen is aangesloten bij Operatie
Steenbreek. Deelnemende gemeenten, waterschappen
en provincies zorgen samen voor droge voeten bij hevige
regenbuien, genoeg water in droge periodes en een
gezonde omgeving voor mensen en dieren. Bijvoorbeeld
door stenen te vervangen door groen, regenwater op
veilige plekken op te vangen en schoon regenwater te
benutten. De gemeente Assen is in de openbare ruimte
aan de slag. Jij draagt bij in je eigen huis, tuin en balkon.

Meer tips?
Kijk op duurzaamheidscentrumassen.nl/
steenbreek, scan de QR-code of kijk op de
website van het wijkcentrum bij jou in de
buurt voor de openingstijden. Hier zijn
folders met tips af te halen.

Hiermee draag je bij aan:
duurzaamheidscentrum@assen.nl
www.duurzaamheidscentrumassen.nl
duurzaamheidscentrum.assen

Bosrand 2, 9401 SL Assen
navigatie-adres:
Stadsbroek 11, Assen
0592 366200

