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1. Een goede manier om regenwater te benutten is de regenton. 
Regenwater is zacht en dat is goed voor de planten en bovendien 
bespaar je zo op drinkwater. Regentonnen/schuttingen zijn in allerlei 
vormen te koop met een capaciteit tot ca. 300l. 

2. Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze bufferen 
regenwater, zorgen voor meer biodiversiteit en binden fijnstof .  
Groene daken zijn als het ware een verlengde van je tuin, maar dan 
op hoogte. In Amsterdam is er subsidie voor groene daken en gevels

11. Pergola met klimplanten aan de gevel 
van de woning zijn een leuk alternatief. 

3. Grindterras is in te passen in alle tuinstijlen en is bovendien ook nog 
waterdoorlatend zodat er nooit plassen op het terras staan na een flinke regenbui.

5. Breng wat reliëf aan in je tuin, een heuvel en een 
kuil. De kinderen kunnen dan erover rennen en rollen. 

7. Stapelmuren dienen als 
schuilplaatsen en nesten. Ze 
bieden leefruimte voor insecten en 
kleine dieren. Je kunt ze zelf 
maken, van natuursteen, 
dakpannen maar ook van 
stoeptegels en/ of klinkers.

8.  Een tuinvijver is mooi 
en verstrekt de 
biodiversiteit . Voor het 
verkoelingseffect is het 
belangrijk dat het water 
in de vijver beweegt. 

10. Met een moestuin weet je wat je eet en het is leuk om erin te werken. 
Geef de moestuin een zonnige, lichte plek. Kies naast groente ook voor 
fruitbomen om bijen aan te trekken. Bijen bestuiven je fruit en bloemen. 

9. De pallet is terug van weggeweest! Haal het eenvoudige, maar 
onverwoestbare van de pallet naar buiten en fleur er je tuin mee op! 

6. Stapstenen en open bestratingspatroon. Het regenwater 
kan hierbij in de bodem wegzakken en het grondwater 
aanvullen. Dit kan gemaakt worden met gewone tegels of 
stenen, die met een brede voeg ertussen worden gelegd of 
in een ander open patroon. De ruimte tussen wordt gebruikt 
voor lage bodembedekkers , gras, zand of grind. 

4.  Trampoline: vul het gat onder een trampoline met 
grind of maak een waterkuil. Hierdoor kan het 
regenwater makkelijk vastgehouden worden en 
langzaam in de bodem zinken. 
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https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenton
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/groen-dak-huis
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/harde-halfverharding
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D
https://www.huisjeboompjebeter.nl/kindvriendelijke-tuin/#tips
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/zachte-halfverharding
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/waterdoorlatende-verharding
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/stapelmuurtje
https://www.libelle.nl/lifestyle/van-pallet-minituin/
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/tuinvijver
https://irisgardenecologyblog.com/2018/04/23/16-ideeen-voor-hergebruik-van-tuintegels-en-stenen/
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/groene-gevel
https://www.groei.nl/tuin/tuininrichting/tuin-materialen/zelf-maken-pergola-met-schuifdak
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2. Gebroken hartjes 
(Dicentra spectabilis)

1. Dahlia

4. Rode zonnehoed 
(Echinacea purpurea)

3. IJzerhard 
(Verbena bonariensis)

5. Keizerskroon (Fritillaria 
imperialis 'Rubra') 

6. Akelei (Aquilegia 
'Crimson Star')

7. Iris (Iris versicolor)

8. Afrikaanse lelie 
(Agapanthus) 9. Afrikaanse lelie 

(Agapanthus twister)

B1. Pindakaasboom 
(Clerodendrum trichotomum)

st1. Vlinderstruik 
(Buddleja davidii 'Pink 
Delight') 

10. Waterlelie (Nymphaea 
'Attraction') 

K2. Wijnstok, druif 
(Vitis vinifera 'Purpurea')

B2. Kersenboom- Prunus 
avium 'Bigarreau Burlat' B3. Appel boom

Malus domestica 

K1. Clematis

Beplanting 

https://appeltern.nl/nl/shop/groen/bloembollen_en_knollen/zomerbloeiende_bloembollen_knollen/dahlia_thomas_edison_paarse_decoratief_bloemige_dahlia
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/dicentra_spectabilis_valentine_-_tranend_of_gebroken_hartje
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/dicentra_spectabilis_valentine_-_tranend_of_gebroken_hartje
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/verbena_bonariensis_ijzerhard
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/verbena_bonariensis_ijzerhard
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/echinacea_purpurea_red_knee_high_-_rode_zonnehoed
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/echinacea_purpurea_red_knee_high_-_rode_zonnehoed
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/fritillaria_imperialis_rubra_-_keizerskroon
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/fritillaria_imperialis_rubra_-_keizerskroon
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/aquilegia_crimson_star_akelei
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/aquilegia_crimson_star_akelei
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/iris_versicolor_-_lis
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/agapanthus_africanus_afrikaanse_lelie
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/agapanthus_africanus_afrikaanse_lelie
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/agapanthus_twister_ambic001_afrikaanse_lelie
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/nymphaea_attraction_-_waterlelie
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/nymphaea_attraction_-_waterlelie
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/agapanthus_twister_ambic001_afrikaanse_lelie
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/heesters/vlinderstruik_buddleja/buddleja_davidii_pink_delight_vlinderstruik
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/heesters/vlinderstruik_buddleja/buddleja_davidii_pink_delight_vlinderstruik
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/heesters/vlinderstruik_buddleja/buddleja_davidii_pink_delight_vlinderstruik
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/klimplanten/clematis/clematis_the_president_bosrank_of_bosdruif
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/druiven/vitis_vinifera_purpurea_wijnstok_blauwe_druif_druivelaar
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/druiven/vitis_vinifera_purpurea_wijnstok_blauwe_druif_druivelaar
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/bomen/clerodendrum_trichotomum_kansenboom_pindakaasboom
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/kersenbomen/prunus_avium_bigarreau_burlat_laagstam_kersenboom_bigarreau_burlat
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/kersenbomen/prunus_avium_bigarreau_burlat_laagstam_kersenboom_bigarreau_burlat
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/appelbomen/malus_domestica_red_devil_red_devil_appelboom
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/appelbomen/malus_domestica_red_devil_red_devil_appelboom
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/bomen/clerodendrum_trichotomum_kansenboom_pindakaasboom
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