Meer info over klimaatverandering, broeikasgassen en CO2:
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/

Nederland moet zich aanpassen aan klimaatverandering. We kunnen onze omgeving regenbestendig
maken, zorgen voor verkoeling en meer planten en bomen aanbrengen. Iedereen kan
daaraan bijdragen. Hieronder vind je een infographic met handige tips om je huis en tuin
klimaatbestendig te maken.
Via https://www.huisjeboompjebeter.nl/ krijgt je informatie over een
Onderhoudsarme tuin,
Levende tuin,
Kindvriendelijke tuin
Stadstuin

Toelichting infographic
De maatregelen zijn geclusterd per situatie:
1. Maatregelen die een gunstig effect hebben bij hevige regenval (te herkennen aan de regendruppels)
2. Maatregelen die een gunstig effect hebben bij hitte (te herkennen aan het zonnetje met bruine
achtergrond)
3. Maatregelen die een gunstig effect hebben in beide gevallen (te herkennen aan het zonnetje met
blauwe achtergrond).
Sommige maatregelen zijn wat eenvoudiger en/of goedkoper om door te voeren, andere
maatregelen zijn wat ingewikkelder en/of duurder. Daarnaast heeft de ene maatregel wat meer
impact dan de andere. Maar welke mogelijkheden er ook zijn en welk budget er ook beschikbaar is,
alle kleine beetjes helpen!

Alle maatregelen
Klik hieronder op de desbetreffende maatregel om de toelichting te lezen:
1. Waterdoorlatende bodembedekkers: Grind/split (stroken), boomschors, cacaodoppen
2. Bodemverbeteraars
3. Regenton, Plaats een regenton (pdf)
4. Regenpijp afkoppelen
5. Open goot
6. Grindkoffer
7. Creëer hoogteverschil
8. Infiltratie onder de grond
9. Regenwaterschutting
10. Regenhergebruiksinstallatie
11. Schaduw
12. Slim bewateringssysteem
13. Tegels eruit, groen erin
14. Infiltratievlak
15. Grote voegen
16. Groene gevels
17. Makkelijke planten voor een droge tuin (pdf)
18. Makkelijke planten voor een natte tuin (pdf)
19. Makkelijke planten voor een schaduwtuin (pdf)
20. Makkelijke planten voor een zonnige tuin (pdf)
21. Gazon ; Leg een gazon aan (pdf)
20. Moestuintje
21. Regenwatervijver
22. Groene daken
23. Plant een heg (pdf)
Op https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/ krijgt je o.a. informatie over milieuvriendelijk
bestrijden van ongedierte in jouw huis en tuin.

En wist je dat......
je goedkoop een compostvat ( € 17,-) kunt aanschaffen bij de gemeente Overbetuwe?
Kijk via compostvat aanvragen of het wat voor je is. Ze komen hem gratis bij je thuis bezorgen.

