
HEEFT U AL EEN  
klimaatvriendelijke 

TUIN?

□ Een groene tuin

□ Bijen- en vlinderplanten

□ Geen gif  of kunstmest gebruiken

□ Een boom in de tuin

□ Een regenton

□ Regenwater in� ltreren

□ Een groen dak

Checklist



Wat is er mogelijk?
◼ Gratis tuin- en in� ltratieadvies door vrijwilligers van de Tuin van Sjef. In� ltratie
  van regenwater betekent dat dit in de grond terecht komt en niet
 in de riolering. Dit belast de riolering minder en er ontstaat minder droogte.
 Vrijwilligers van de Tuin van Sjef kijken met u in uw tuin wat hier de beste 
 oplossing is. 
◼ Gratis advies van Joke Hofstee (www.meergroenedaken.nl) over een groen dak.
  Een groen dak zorgt voor meer koelte en meer natuur. Wanneer u ook het
  regenwater van dit dak laat in� ltreren, draagt de gemeente 25% op de 
 aanscha� osten bij. 

Wilt u ook een steentje bijdragen aan een betere wereld? 
Graag zien we u dan 4 of 5 oktober!
Kunt u niet op de bijeenkomst komen? Alsnog kunt u gratis advies krijgen
over een klimaatbestendige tuin. Meld u voor 7 oktober 2019 aan via:
bit.ly/klimaatbestendigetuin

Met vriendelijke groet,

De vrijwilligers van De Tuin van Sjef

met medewerking van gemeente Rheden
Meer info:  www.rheden.nl/steenbreek | energiek@rheden.nl

Doe mee! 
MAAK UW TUIN 
KLIMAATBESTENDIGER!

U kunt een heleboel doen om uw tuin 
klimaatbestendiger  te maken. Zo draagt 
u een steentje bij én daar plukt u zelf de 
vruchten van. U kunt maatregelen nemen 
voor meer koelte in de zomer, meer vlinders 
en vogels in de tuin en minder droogte.

Dit najaar geven de vrijwilligers van de Tuin 
van Sjef aan huiseigenaren in Velp-Noord 
gratis advies voor een klimaatbestendige tuin. 
Tijdens de open dagen kunt u een afspraak 
maken voor een tuinbezoek bij u thuis. 

 Vrijdag en zaterdag
 4 EN 5 OKTOBER
 van 14.00 tot 17.00 uur

De Tuin Van Sjef  | Boulevard 33a | Velp

Onder de deelnemers worden 50 nestkastjes voor koolmezen verloot!


