
doen, leren en beleven

   

Wist je dat het najaar het ideale plantseizoen is? Door juist in het 
najaar te planten heb je een voorsprong en minder werk in de lente. 
Planten, bomen en struiken slaan makkelijker aan, wortelen beter 
en je hoeft ze minder water te geven. Je kunt dan al vroeg genieten 
van een groene en bloeiende tuin. Ook heb je planten die juist in het 
najaar nog mooi bloeien. Doe jij ook mee? Op dit bord 4 tips om
in het najaar aan de slag te gaan. Er zit voor iedereen een tip tussen, 
of je nou een huur- of koopwoning hebt en veel of geen budget. 
Heb je geen tuin of balkon? Ook voor jou zijn er groene tips! 

Het vergeten 
plantseizoen 

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.

Gebruik verantwoorde 
potgrond
Op een balkon kun je alleen planten in pot 
kwijt. Deze halen voedingsstoffen uit potgrond, 
daarom is het belangrijk de juiste soort 
potgrond te kiezen. Koop potgrond zonder turf, 
bijvoorbeeld op basis van kokos of biologische 
turfvrije potgrond. Door het afgraven van turf 
te voorkomen beschermen we onze natuur en 
verminderen we de CO2-uitstoot. Ook kan je zelf 
potgrond maken door 2 delen zwarte tuinaarde te 
mengen met 1 deel compost. Dit is makkelijk en 
leuk om te doen. 

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. 

Ga zelf composteren
Zelf composteren kan in je tuin of op je balkon, 
maar ook als je geen van beide hebt! Binnen of 
op een klein balkon gebruik je een wormenbak. 
In je tuin of op een groot balkon kun je een 
composthoop maken of een compostbak 
gebruiken. Zo maak je gratis compost of 
potgrond voor je planten en hoef je minder afval 
in de gft-bak te gooien. Daarnaast is het leuk en 
leerzaam om zelf compost te maken. Hoe? Scan 
de QR-code voor een stapsgewijze uitleg of kijk 
op www.duurzaamheidscentrumassen.nl/
zelf-compost-maken 

Plaats waterdoorlatende 
verharding
Soms is verharding nodig, bijvoorbeeld 
voor een terras, tuinpaden en de oprit. 
Kies dan voor waterdoorlatende verharding, 
denk aan houtsnippers, cacaodoppen, 
grind, een open bestratingspatroon of 
grasbetonstenen. Hierdoor kan regenwater 
bij hevige najaarsbuien goed de grond 
in zakken. Ook maakt het je tuin leuker 
en gezelliger. Hoe? Scan de QR-code 
voor een stapsgewijze uitleg of kijk op 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl/
waterdoorlatende-verharding 
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Hiermee draag je bij aan:
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Plant een boom 
Wist je dat er veel verschillende soorten 
bomen bestaan? Groot of klein, wintergroen of 
bloesem, voor een natte of droge plek, eetbaar 
voor jezelf of voor vogels… Voor elke tuin is wel 
een passende boom te vinden. Bomen nemen 
regenwater op, zorgen voor privacy en zorgen 
in de zomer voor schaduw. En nu is het beste 
moment om ze te planten! Hoe? Scan de
QR-code voor een stapsgewijze uitleg of kijk 
op www.duurzaamheidscentrumassen.nl/
plant-een-boom 
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GA 
VOOR

 GROEN!
Dit kun jij doen.

Een
bloeiende lente... plant je in deherfst
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