
Wist je dat?

In deze krant vind je handige 
weetjes die jou helpen met 
het nog duurzamer maken je 
van jouw tuin en woning.

Bekijk ze hier!

‘t Blaadje



Bomen in de tuin

• Bomen reinigen de lucht, 
zorgen voor zuurstof en 
besparen energie en water.
• Maar 3% van alle bomen in 
Nederland is inheems. Het is 
belangrĳk inheemse bomen te 
planten, omdat deze op eigen 
kracht in de Nederlandse 
natuur overleven.
• Bomen geven een 
natuurlĳke schaduw in 
de tuin.

Regenton

• Er valt in Nederland elk jaar 
ongeveer 800 liter regen per 
vierkante meter, dit is helemaal 
gratis en komt allemaal uit de 
regenton in jouw tuin!
• In regenwater zit geen kalk,
waardoor regenwater uit jouw 
ton beter voor je tuin is dan 
kraanwater.

Insecten & egels

• Alleen al in Nederland en België 
leven zo’n 35.000 soorten 
insecten, die belangrĳk zĳn voor 
de natuur. 
• Met het bouwen van een 
insectenhotel heb je voordelen 
voor de biodiversiteit en jezelf. 
Plaats een vlinderstruik in je tuin. 
Prachtige kleuren, geurende 
bloemen en op zonnige dagen 
vele vlinders. 
• Egels eten geen fruit of groente, 
maar houden wel de slakken, 
wormen en kevers uit de buurt. 
Een échte natuurlĳke 
insectenverdelger.

Sedumdak

• Een sedumdak isoleert extra 
voor warmte en geluid.
Zomers koel, winters warm.
• Het dak is eenvoudig in 
onderhoud en helpt de 
biodiversiteit enorm.
• Tip: Een sedumdak kun je 
het best twee keer per jaar 
bemesten, eind april en 
begin september.

Wist je dat?
Verduurzamen doe je ook samen
Kĳ k ook eens op www.mileucentraal.nl voor 
meer tips. Daarnaast kun je als buren elkaar ook 
enorm helpen door samen dingen op te pakken, 
denk hierbĳ  aan kleine gaten in de schutting 
voor egels of een gedeelde moestuin.

Handige duurzaamheidstips en leuke weetjes
Wist je dat je naast het kopen van een duurzame 
woning zelf ook nog meer kan doen in en 
rondom het huis om te verduurzamen? Zo helpt 
een sedumdak niet alleen voor de biodiversiteit, 
maar ook voor je eigen isolatie. Of kan je met 
een moestuin je eigen groente telen. 

Help de egels door ze veilig te laten 
oversteken, maak bijvoorbeeld een gat in je 
schutting waardoor de egels van tuin naar 
tuin kunnen lopen. Zo hoeven ze niet over 
straat en lopen ze minder risico’s.

een moestuin je eigen groente telen. 



Groene 
hypotheek

• Met een groene hypotheek 
van de Rabobank krĳg je 
korting op de hypotheekrente 
bĳ 10 jaar vaste rente. 
• Huizen met een 
Groenverklaring waarin 
geïnvesteerd is in duurzame 
maatregelen hebben al snel 
een verhoogde woningwaarde 
en lagere lasten.

Vogels in de tuin

• Er zĳn wel 500 soorten vogels 
in Nederland, waarvan er meer 
dan je denkt in de tuin 
langskomen. Kan jĳ de meest 
voorkomende spotten?

Top 5
1. Huismus
2. Koolmees
3. Pimpelmees
4. Merel
5. Vink 
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Zonnepanelen

De meeste voordelen over 
zonnepanelen zĳn inmiddels 
bekend, maar dit zĳn de 
belangrĳkste:

• Lagere energierekening
• Hogere woningwaarde
• Lange levensduur
• Weinig onderhoud, je hoeft 
alleen te checken of er niets 
op ligt.

Moestuin

• De moestuin is het beste en 
duurzame alternatief op het 
kopen van groente.
• Tip: Je zou een eigen kas in 
de tuin kunnen zetten voor 
groente telen. Plaats de kas 
op een zonnige plek, bĳ 
voorkeur met de nok richting 
het zuiden. Een kas schaf je al 
aan vanaf een paar 
honderd euro.

Je maakt je tuin vogelvriendelijker door aandacht te 

besteden aan:

- Zorg voor gevarieerde beplanting.

- Het hele jaar door genoeg voedsel te bieden, niet alleen 

in de winter. Denk aan insecten, zaden, bessen en noten.

- Zorg voor genoeg schuilplaatsen.

- Denk ook aan nestplaatsen, zowel natuurlijk holtes als 

nestkastjes.
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Wonen in een groene buurt
Straks is er lekker veel groen in jouw nieuwe buurt. We zorgen ervoor dat er veel bomen, gras 
en struiken worden aangelegd. Dat doen we niet alleen omdat het zo fi jn wonen is in een 
groene omgeving. Want om de droogte en ook de natte periodes de baas te blĳ ven, is een 
goede regenopvang heel belangrĳ k om het ecosysteem in stand te houden. En hoe meer 
groen, hoe meer regenwater opgevangen kan worden. Win-win situatie dus!

www.nieuwbouw-oostindie.nl

Puzzel
Help de bij het juiste pad te kiezen naar de bijenkorf. 

groen, hoe meer regenwater opgevangen kan worden. Win-win situatie dus!

Dit mooie papiertje van het merk PaperWise is 

écht duurzaam, het wordt namelijk gemaakt van 

landbouwafval zoals bladeren en stengels van 

o.a. graan en suikerriet die bij de oogst normaal 

gesproken verloren zouden gaan. Gemiddeld 

wordt slechts 20% van de plant gebruikt voor 

voedsel en 80% van het gewas is landbouwafval!


