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Maak van uw tuin
een Levende Tuin
Het is er fijner
en gezonder
Er gaat geen dag voorbij of het woord duurzaamheid of klimaat
valt. We horen steeds meer over het belang van insecten voor de
bestuiving van ons voedsel. Een groene levende tuin draagt bij
aan al deze thema’s en is daarnaast ook nog eens goed voor ons.
Groen voor de mens
De Levende Tuin is een plek
van rust, een plek voor kinderen om te spelen of een tweede
groene woonkamer. Een plek
om vooral te genieten. Ontmoetingen en gesprekken in
het groen verlopen prettiger.
Kinderen bewegen meer in het
groen en worden minder vaak
gepest. Uit onderzoek blijkt dat
we in een groene omgeving al
binnen 5 minuten ontspannen.
Beplanting kan zelfs bijdragen
aan het verminderen van het
ervaren van geluidhinder van

verkeer uit de omgeving.
Met een kruidentuin van een
vierkante meter ben je al duurzaam bezig. Of wat te denken
van bloemen uit je eigen tuin
voor op de taart, in de salade
of vaas. Een bloemenborder
kan zo gekozen en geplaatst
worden dat ze nagenoeg geen
watergeven behoeft op warme
dagen, veel water opneemt bij
een regenbui en onkruid weinig
kans heeft. Door groen in
plaats van verharding draagt u
meteen bij aan biodiversiteit en
aan het klimaat.

Onderhoudsvriendelijk
Aanpassingen om te komen
tot een meer levende tuin
kunnen eenvoudig zijn. Een
levende tuin vraagt niet per
se meer onderhoud en is ook
niet duurder dan een tegeltuin.
Belangrijk is dat de juiste
planten op de juiste plaats
staan en het gebruik van de
juiste materialen.
Groen is poen
Wonen in een veilige en
gezonde leefomgeving vinden
we belangrijk. Wijken met
groen hebben gemiddeld 42%
minder criminaliteit dan wijken
zonder groen. Beplanting in
de directe omgeving verhoogt
de waarde van uw woning
met 4 tot 15%. Van veel
voordelen van groen zijn we
ons niet bewust. Vaak ook
niet van het feit dat met het
toepassen van groen euro’s

kunnen worden bespaard
en zelfs verdiend. Neem
bijvoorbeeld zonnepanelen in
combinatie met een groen dak.
Zonnepanelen op een groen
dak leveren 6% meer energie en
gaan ook nog eens langer mee.
Samen vergroenen
Afhankelijk van uw gemeente
en waterschap levert samen
vergroenen van uw tuin,
woning of schuur met de buren
financieel voordeel. Tegelijk
met de buren vergroenen
kan ook besparen op aanleg
of onderhoud door een
groenprofessional.
Voor meer informatie:
vhg.org

Een Levende Tuin maken?
Schakel de hulp van een groenprofessional in.
Bij Branchevereniging VHG vindt u aangesloten
groenprofessionals. Deze kunnen u veel meer
vertellen over de mogelijkheden. U kunt zoeken op
bedrijfsnaam, postcode, plaatsnaam of provincie
De Levende Tuin is goed voor mens, natuur,
klimaat en uw portemonnee!

