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TIP

TIP

Gebruik regenwater
Regenwater is beter voor de gezondheid van je
planten dan kraanwater. In kraanwater zit
namelijk kalk. Op een klein balkon kan je
regenwater opvangen in gieters of bakjes. In een
tuin of op een groot balkon kan je regenwater
opvangen in een regenton of regenwaterschutting.

Geef je planten slim water
In de zomer is het vaker zonnig en droog.
Bereid je tuin en planten hierop voor door op
een slimme manier water te geven. Houd het
aantal keren dat je water geeft zo laag mogelijk.
Zo wennen planten eraan dat ze droog staan en
groeien de wortels dieper de grond in om water
te zoeken. Geef liever 1 keer per week water dan
iedere dag een beetje. Ook het tijdstip waarop
je water geeft is belangrijk: het liefst in de
ochtend of avond. Overdag, wanneer het warm
en zonnig is, verdampt het water sneller.

Een regenton aanschaffen hoeft niet duur te zijn!
Je hebt al een simpel model voor ongeveer €35.
Tot 1 maart 2023 kun je zelfs €25 euro subsidie
krijgen. Scan de QR-code of kijk op
www.assen.nl/duurzaam voor de voorwaarden
en deelnemende winkels.
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Ga voor groen, dit
kun jij deze zomer doen!
Het is eindelijk zomer. Met het zonnige weer is het genieten in je
eigen mooie groene tuin of balkon. De meeste planten heb je in
het voorjaar al in de grond gezet of ga je dit najaar nog planten.
Maar ook in de zomer is het slim om je eigen groene paradijs
goed te onderhouden. Zo blijven je planten én jijzelf gezond.
In deze spread staan 4 tips om in de zomer jouw tuin of balkon
vrolijk en groen te houden. Er zit voor bijna iedereen
een tip tussen: mensen met een balkon of tuin, huurof koopwoning, en veel of geen budget.

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.

GA

VOOR

Kies de juiste beplanting
In de zomer is de juiste beplanting op de juiste
plek extra belangrijk. Op zonnige plekken
moeten planten staan die de volle zomerzon
goed aankunnen. Maar je hebt vast ook
plekken in je tuin of op je balkon die altijd
schaduwrijk, extra nat of extra droog zijn.
Wil je weten welke planten op welke plek het
meest geschikt zijn? Scan de QR-code of kijk
op www.duurzaamheidscentrumassen.nl/
steenbreek voor de folders “Makkelijke
planten voor een … tuin”
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Plan waar je
schaduwplekken wilt
In hete zomers is het prettig om te kunnen
ontsnappen aan de warmte. Struiken,
groene schuttingen of boompjes zorgen
voor schaduwplekken. Is het je weleens
opgevallen dat de schaduw van planten
en bomen koeler is dan de schaduw van
bijvoorbeeld een parasol? Bereid je goed
voor, kijk deze zomer alvast waar je in
het najaar of de winter gaat planten, om
volgende zomer schaduwplekken te maken.

GROEN!
Dit kun jij doen.

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

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

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. Zo komt Assen hoger op de
ranglijst te staan! Meedoen kan nog tot en
met 31 oktober.

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. Of ga langs bij het
wijkcentrum bij jou in de buurt.
Hier zijn folders met tips af te halen.

