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Een groene, klimaatbestendige tuin
Door klimaatverandering zijn er vaker plensbuien en hete dagen, ook in 
Zeeland. Heb je een tuin? Dan kun je ervoor zorgen dat je minder last hebt 
van dat extreme weer. Het algemene advies: minder stenen, meer groen.

Zeeland verandert mee is een initiatief van de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland.

Heb jij (al) een groene tuin en wil 
je anderen inspireren?

Stuur een foto naar klimaatadaptatie@zeeland.nl 
of praat mee op social media met de hashtag 
#zeelandverandertmee

Kijk voor meer informatie en tips 
op zeelandverandertmee.nl



Aan de slag! 
Je kunt klein beginnen: haal een paar tegels weg en zet hier planten neer. 
Bijvoorbeeld een Zeeuws knoopje. Of plaats een (loof)boom. Naast het 
vergroenen met planten en bomen zijn er nog meer manieren om jouw tuin 
aan te passen aan klimaatverandering. Wil je bijvoorbeeld een verharde 
tuin? Kies dan voor een waterdoorlatende variant, zodat het regenwater in 
de grond kan wegzakken. En plaats een regenton, voor de opvang van water.  

In deze flyer vind je een aantal tips. Meer informatie, voorbeelden voor je 
tuin én andere manieren om je aan te passen aan klimaatverandering staan 
op www.zeelandverandertmee.nl. Denk bijvoorbeeld aan het slim ventileren 
en isoleren van je huis.

http://www.zeelandverandertmee.nl


Maak je dak groen(blauw)
Een groen(blauw) dak is voorzien van insectenvrien-

delijke en waterbergende planten, struiken of zelfs 

bomen. Zo’n dak heeft veel voordelen:

• Het vermindert wateroverlast.

• Het zorgt voor verkoeling in de zomer en isolatie in 

de winter.

• Het verbetert de biodiversiteit. 

• Het gaat twee keer langer mee dan een traditioneel 

dak.

Haal de tegels uit je tuin
Vervang de tegels in je tuin door planten, bomen of 

grind. Dit zorgt voor:

• Minder wateroverlast bij heftige regenbuien, omdat 

het water beter in de grond kan wegzakken.

• Meer verkoeling tijdens warme dagen (tegels 

houden warmte vast!).

• Meer biodiversiteit. 

Plaats een regenton of regenwaterzuil
Met een regenton of regenwaterzuil kun je regenwater 

opvangen. Op die manier ontlast je het riool tijdens 

hevige regenbuien. Met het opgevangen regenwater 

kun je tuin- en kamerplanten bewateren. Wist je dat 

regenwater beter voor je planten is dan leidingwater?

Kies voor waterdoorlatende verharding
Ben je op zoek naar een alternatief voor tegels in 

je tuin? Kies dan voor waterdoorlatende verharding 

zoals een open bestratingspatroon, poreuze klinkers 

(water- en luchtdoorlatend), houtsnippers, schors, 

grind of schelpen. 

Plaats een regenwaterschutting
De schutting vangt regenwater op als je deze koppelt aan 

de regenpijp. Op die manier ontlast hij het riool tijdens hevige 

regenbuien. Een schutting van één meter breed kan al 300 liter 

regenwater opslaan. Bevestig een kraan aan de schutting, 

zodat je het opgevangen water kunt gebruiken voor bijvoor-

beeld het bewateren van de tuin- en kamerplanten.

Vergroen je tuin met planten, bomen en insectenhotels
Een groene tuin vangt regenwater op na een heftige regenbui, 

zorgt voor meer verkoeling tijdens warme dagen en draagt bij 

aan de biodiversiteit. 

Je kunt heel gemakkelijk zelf je tuin vergroenen: 

• Haal de tegels uit je tuin.

• Plaats veel verschillende soorten planten en (loof)bomen. 

Kies voor soorten afkomstig uit Nederland, planten van ver 

doen het vaak minder goed.

• Plaats een insectenhotel. Dit zorgt voor meer biodiversiteit 

in je tuin. Bomen en planten zorgen voor leven in de tuin. 

En dat is belangrijk, want insecten zijn heel nuttig. Zonder 

insecten kunnen planten bijvoorbeeld niet overleven.

De voordelen
Een groene, klimaatbestendige 
tuin heeft veel voordelen:
• Minder wateroverlast.
• Meer verkoeling tijdens hete 

dagen.
• Een gezondere leefomgeving.
• Minder drinkwatergebruik  

(als je een regenton hebt).
• Meer biodiversiteit.


