
doen, leren en beleven

 

   

Het is bijna lente, hét moment om naar buiten te gaan. 
Buiten zorgen planten en bomen voor een levendige, mooie 
en vrolijke omgeving. Bovendien zorgt groen voor rust in 
je omgeving doordat het geluid dempt. Het verbetert de 
luchtkwaliteit en is goed voor je gezondheid. In deze spread 
4 tips om in het voorjaar aan de slag te gaan met het groener 
maken van jouw huis, tuin of balkon. Er zit voor iedereen een 
tip tussen, of je nou een huur- of koopwoning hebt. Geen 
tuin of balkon? Ook dan zijn er groene opties voor jou! 

Ga voor groen, dit 
kun jij deze lente doen!

Ga voor groen!
Assen maken we nog groener met meer bloemen, 
bijen, vogels en fijne plekjes in je eigen tuin of 
balkon. Samen zorgen we voor droge voeten bij 
hoosbuien, genoeg water in droge periodes en 
een gezonde omgeving voor mensen en dieren. 
Dat doen we 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.

Tegels vervangen 
door groen?
Assen gaat dit jaar opnieuw de uitdaging 
aan tegen tientallen gemeenten om zoveel 
mogelijk tegels te vervangen door groen. 
Help jij Assen mee in deze strijd? 
Meld je verwijderde tegels aan via 
www.nk-tegelwippen.nl en maak 
kans op een prijs. Meedoen kan van 
21 maart t/m 31 oktober.  

Maak een geveltuintje
Je hebt geen tuin of balkon nodig om je omgeving groener 
te maken. Een voorgevel aan de straat is genoeg! Een 
geveltuintje is kleurrijk, neemt weinig ruimte in en is 
makkelijk te plaatsen. Haal de 1e rij stoeptegels langs de gevel 
weg, maak hiermee een opstaande rand en vervang het zand 
door tuingrond. Zet er mooie (klim)planten voor in de plaats. 
Je hoeft geen toestemming aan de gemeente te vragen, maar 
je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, 
zie www.assen.nl/duurzaam/natuur-helpen. Hoe pak je dit 
aan? Kijk op www.duurzaamheidscentrumassen.nl/maak-
een-geveltuintje of scan de QR-code.

Tip! Aan de Oosterhoutstraat en ’t Sticht in Assen vind je 
leuke voorbeelden van geveltuintjes.

Meer tips? 
Kijk op www.duurzaamheidscentrumassen.nl/
steenbreek, scan de QR-code of kom langs. 
Rondom het Duurzaamheidscentrum Assen 
zijn allerlei voorbeelden te vinden van 
maatregelen voor in je eigen omgeving. 
Bij het wijkcentrum bij jou in de buurt 
zijn folders met tips af te halen.
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Voorkom 
onkruid in borders
Met mooi voorjaarsweer groeit ook de kans 
op onkruid in borders. Dit kun je voorkomen 
door borders volledig vol te planten. Heb je 
dit liever niet? Gebruik dan bodembedekkers 
tussen je planten. Dit kunnen lage planten 
zijn, maar denk ook aan houtsnippers 
of cacaodoppen. Meer weten over 
natuurvriendelijk onkruid bestrijden? Kijk op 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl/
onkruid-bestrijden of scan de QR-code.

Leg een groen dak 
aan met subsidie
Een groen dak trekt verschillende 
soorten dieren aan, isoleert je 
woning en houdt regenwater vast. 
Voor het aanleggen van een groen 
dak kun je subsidie aanvragen, 
minimaal €20,- per vierkante meter. 
Hoe? Scan de QR-code voor meer 
informatie of kijk op www.assen.nl/
duurzaam/groen-dak.
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Hiermee draag je bij aan:

Snoepen uit eigen 
tuin of balkon
Je eigen gemaakte kruiden, groente of fruit 
hoeft niet moeilijk te zijn! Hang kleine potjes 
aan je balkon of zet losse potjes in de tuin. 
Maak het jezelf makkelijk door een volwassen 
plant te kopen bij het tuincentrum. 
Of daag jezelf uit door zelf te gaan zaaien. 
In de potjes of in een grote moestuinbak. 
Alles is mogelijk! Hoe pak je dit aan? Kijk op 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl/
eten-kweken of scan de QR-code.
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GA 
VOOR

 GROEN!
Dit kun jij doen.
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