
Hitte, stortbuien & uitsterven soorten: Wat kunnen we hier
 in Malden doen?   

Werkgroep groen

Klimaat-adaptie 
en 

biodiversiteit



Levendiger groen: 
wat kan ik doen in mijn tuin?  

Toevoegen natuur in tuinen:
draagt bij aan:

Minder hitte-oppervlak

Opvang water stortbuien

Meer natuur in de wijk



Waarom is levendiger groen belangrijk 
(meer biodiversiteit)?

Drie onderwerpen:

1. Waarom ? 

2. De context van je tuin en de wijk

3. Hoe maak ik een stukje tuin levendiger 
en fleuriger

4. Omdenken en genieten



Waarom
 is levendiger groen 
belangrijk ?

Uitsterven

Insecten 



Waarom
 is levendiger groen 
belangrijk ?

Uitsterven insecten

Nummerplaat vroeger en nu  



Waarom
 is levendiger groen belangrijk (meer 
biodiversiteit)?

Uitsterven Insecten 
            =
Uitsterven vogels
            =
Uitsterven egels
            =
Uitsterven vleermuizen
            =
   Enzovoorts



Waarom
sterven insecten uit in 
Nederland?

Oorzaken:
            
1. Minder groenelementen 
in landbouw & buitengebied
            
2. Landbouw giffen overal
aanwezig
            
3. Klimaat verandering
            
 



Context
Jou levendige tuin is onderdeel
van levendiger groen in de wijk 

Onze wijk is 
een toevluchtsoord
voor soorten

Het wijkgroen 
        +
    tuinen 
        =
belangrijke natuur



                    Werkgroep groen 

Doel 3: 
- Levendig groen in de wijk, 
ook voor biodiversiteit



Dit grasland
heeft al wat
 bloemen

Tijdens droogte
 in 2022 een 
tijd niet 
gemaaid

Op deze plek
komt een 
grote wadi

Er zitten hier
al sprinkhanen



 

 
  

Wadi 
langs 
rijks-
weg   



 Actie levendiger groen id wijk   

Hoe maak ik een stukje tuin 

levendiger en fleuriger  



Ieder klein stukje groen erbij telt, 
dus denk ook rustig klein 

 Stappenplan: 
 Zoek een stukje tuin uit  
 Bijvoorbeeld 2 x 1,5 meter
 Maak er een levendige border
 Border = stukje tuin met planten



Elementen levendige border 

4+ basis elementen

1. Bodembedekker voor levende bodem

2. Inheemse struikjes 

3. Halfhoge bloeiende kruiden 

4. Extra’s zoals potten, bijenhotel, steenstapel



Elementen levendige border 

1 = bodembedekker 



Zonder een levendige 
bodem, 
geen levendige tuin

Bodembedekker 
Voorkomt veel werk 

Elementen levendige border 

1 = bodembedekker 



Geschikte soorten: 
1. Hondsdraf 
2. Dovenetel  
3. Ooievaarsbek

Alledrie spotgoedkoop
Of stekjes halen 

Elementen levendige border 

1 = bodembedekker 



Soorten: 1. Framboos (stekje)
 

Elementen levendige border 

2 = inheemse struikjes  met bloemen



Soorten: 
2. Vuilboom

Hommelplant 
Bloeit lang
Rupsen van geeltje
Kost 2 euro tops

Elementen levendige border 

2 = inheemse struikjes  met bloemen



Soorten: 
3. Vlinderstruik

Zet hem wel in 
de zon
Vlinders!

Elementen levendige border 

2 = inheemse struikjes  met bloemen



Soorten voor 
onze grond:

Hoge ereprijs:
Bloeit lang
Zaait zich uit 

Elementen levendige border 

3 = wat aanvullende half-hoge 
meerjarige kruiden 



Soorten voor onze 
grond:

Hartengespan:
Bloeit lang
Hommels 
Zaait zich uit (2-jarig) 

Elementen levendige border 

3 = wat aanvullende half-hoge 
meerjarige kruiden 



 1. Bodembedekker
 2. Inheemse struikjes
 3. Half hoge kruiden
 4. Extra’s  

Elementen levendige border 



 1 Laat aanwaaiers staan 
(paardebloem)
 2. Zet potten neer
 3. Hang een bijenhotel in de zon
 

Elementen levendige border 

4 = extra’s



5 Toortsen en 
Teunisbloem: 

Zomer bloemen
Winter puttertjes 
 

Elementen levendige border 

4 = extra’s



6 Rommelhoekje
Met stapeltje stenen 
of houtstronk

Voor kikkers of 
egeltjes
 

Elementen levendige border 

4 = extra’s



 1. Bodembedekker
 2. Inheemse struikjes
 3. Half hoge kruiden
 4. Extra’s  

Elementen levendige border 



Levendige borders  versus onderhoudsvrije tuin 
OMDENKEN

Onderhoudsvrije “stenen” tuin   Versus / wordt        Levendige fleurige tuin 

Weinig werk                               Versus  / wordt      Vlinders kijken in mijn tuin 

Azijn of gif tegen onkruid           Versus / wordt        Genieten van aanwaaiende bloemen

Tuin te heet om te zitten            Versus / wordt        Ik zit in mijn tuin en kijk naar het roodborstje

Nette tuin om te zien                 Versus / wordt        Interessante tuin om te zien 

Rommelige tuin                         Versus / wordt        Levendige biodiverse tuin



 

 

Tenslotte: geef je op voor wandeling 
voorjaar langs tuinen en groen acties  

 Voorjaar 2023 wandelen we samen langs groen acties en 
levendige tuinen 

 Geef je op zodat je mee kunt wandelen
 Als je mee wilt praten over inrichting groen mag 
 dat altijd: stel je vraag of doe mee met de werkgroep
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