
  

doen, leren en beleven

De winter lijkt misschien het seizoen om binnen te zitten, 
maar op droge of zonnige dagen kan je juist ook in je tuin 
of balkon aan de slag. Zolang er geen nachtvorst is, kunnen 
planten in de grond gezet worden. En er zijn allerlei andere 
onderhoudsklussen die je juist in de winter goed kan doen. 
Op deze pagina 4 tips om in de winter 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! 

Ga voor groen, dit 
kun jij deze winter 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.

Maak voederplekken 
voor vogels
In de winter is het voor vogels moeilijk om eten 
te vinden. Help ze een handje door verschillende 
soorten voer aan te bieden, bijvoorbeeld zaden, 
broodkruimels, ongekookt havermout, vetbollen 
of pinda’s. Leg het 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 de overgebleven 
restjes afkomt. Let op: haal het liefst vetbollen of 
pinda’s zonder plastic netje, zodat de vogels hier 
niet met hun pootjes in verstrikt raken.

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.

Laat uitgebloeide 
planten staan
Uitgebloeide planten hebben weinig kleur 
meer, maar zien er nog wel mooi uit in je kale 
tuin of balkon. Vooral als ze wit zijn door de 
vorst of sneeuw. De stengels en bladeren zijn 
een overwinteringsplaats voor allerlei bijen en 
insecten. Vogels eten het overgebleven zaad 
van de uitgebloeide bloemen. Laat daarom 
uitgebloeide planten staan tot het einde van de 
winter. Vind je het er toch slordig uitzien? 
Snoei het dan en leg de resten ergens uit het zicht 
op een hoopje. Het liefst op een zonnige plek. 

Onderhoud je 
gereedschap en hekwerk
Bereid je voor op volgend voorjaar, controleer in 
de winter je gereedschap en hekwerk. 
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. Of doe reparatiewerk. Controleer 
het hek, maak gaten dicht en smeer de 
scharnieren van de deuren en hekken. 
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Bescherm je regenton 
of regenwaterschutting 
tegen vorst
Voorkom dat je regenton of regenwaterschutting bij 
vorst gaat scheuren of barsten. Wanneer regenwater in 
de ton bevriest zet dit uit. Laat daarom je regenton of 
regenwaterschutting voor de eerste vorst leeglopen. 
Zet het kraantje open zodat eventueel nieuw regenwater 
er gelijk uitloopt. Een houten regenton heeft meer risico 
op scheuren en barsten dan een plastic regenton. 
Zet deze daarom het liefst binnen.

Heb je nog geen regenton? Je hebt al een simpel model 
voor ongeveer €35. Tot 1 maart 2023 kan je zelfs €25 
euro subsidie krijgen. Scan de QR-code of kijk op 
www.assen.nl/duurzaam/klimaatbestendig voor de 
voorwaarden en deelnemende winkels.
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GA 
VOOR

 GROEN!
Dit kun jij doen.
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