
Groen maakt gezond 
en gelukkig!  
Mensen zijn gelukkiger en 
gezonder in een groene omgeving. 
Volkshuisvesting helpt u dan ook 
graag met tips voor het groener 
maken van uw tuin of balkon. 

Wilt u meer tips?
Kijk dan eens op www.arnhemklimaatbestendig.nl 

Wist u dat...

...minder tegels rond het huis zorgt 
voor minder hitte in huis én tuin?

...een groene tuin helemaal niet duur 
hoeft te zijn? Het kan zelfs gratis! 
Tegels uit de tuin kunt u hergebruiken 
als afscheiding voor een plantvak.

...tegels die u over heeft jaarlijks in 
maart gratis opgehaald worden door 
de gemeente?

...een groene tuin ook zorgt dat er 
minder water- en vochtoverlast is? 

Insecten

Een groene tuin zorgt ervoor dat er 
minder insecten in huis komen.

Muggen leggen eitjes in stilstaand water. 
Draai lege emmers of bakken in uw tuin 
dus om, zodat er geen water in kan 
blijven staan. Sluit uw regenton goed af. 

De bij steekt (bijna) nooit. Wees dus niet 
bang voor haar. Bijen zijn erg belangrijk 
voor ons leven.

Onkruid bestaat niet

Een tuin hoeft niet “opgeruimd” te zijn. Veeg bladafval 
in de herfst van uw looppad op uw plantvak. Laat het 
daar liggen. Ook ander tuinafval kunt u simpelweg in 
korte stukjes knippen en weer op het plantbed leggen. 
Wormen trekken het de bodem in waardoor de bodem 
voedselrijker en losser wordt en meer leven krijgt.

Groen geluk!

Volkshuisvesting Arnhem en de gemeente Arnhem 
vinden groen geluk belangrijk. Wilt u een van 
onderstaande dingen? Vraag het dan aan via het 
aanvraagformulier groen op onze website. Hiervoor is 
ook vaak subsidie beschikbaar. Zoals voor:

• een groen dak
• een geveltuintje (als u geen voortuin 
 heeft maar de stoep wel breed genoeg 
 is voor het weghalen van 1 rij stoeptegels) 
• een klimplant tegen uw gevel 
• natuurlijke zonwering (leibomen 
 of klimplanten op een rek)  
• een regenton

Wilt u samen met buren aan de slag? 

Neem dan contact op met Volkshuisvesting Arnhem 
via (026) 3 712 712 of Arnhem Klimaat Bestendig 
(info@arnhemklimaatbestendig.nl)


