
DRAAG BIJ AAN EEN 
NATUURVRIENDELIJK 
EN KLIMAATBESTENDIG 
APELDOORN 
Help met kleine aanpassingen aan uw gebouw en tuin 

mee aan een natuurvriendelijke en klimaatbestendige 

omgeving. Zo zorgen we samen voor een gezonde en 

prettige leefomgeving voor mens én dier.



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Hoe maakt u het verschil? 

Gebouw

 Plaats één of meerdere 
nestkasten 
Ideaal voor stadsbewoners zoals de huismus, 
gierzwaluw en vleermuizen. Bij voorkeur 
ingebouwde kasten; beter en duurzamer! 

Huismuskast 

 Vergroen uw dak 
Groene daken zijn eigenlijk een verlengde 
van uw tuin, maar dan op hoogte. Er zijn 
verschillende typen groene daken; voor 
elk wat wils! Bijvoorbeeld een sedum dak, 
daktuin of multifunctioneel dak.

 Vergroen uw gevel 
Er zijn verschillende manieren om uw gevel 
te vergroenen, waardoor u een compleet 
ander straatbeeld krijgt. Bijvoobeeld 
door een geveltuin, een groene slinger of 
gevelgroen. 

Meer informatie 

Op apeldoorn.nl/groendoen vindt u meer informatie over de maatregelen die u kunt 
nemen om mee te helpen aan een natuurvriendelijk en klimaatbestendig Apeldoorn. 

Sedumdak 

Geveltuin 

Tuin

 Vervang tegels door groen 
Weghalen van tegels biedt meer ruimte aan 
planten, dieren en natuurlijk bodemleven. 
Ook gaat dit wateroverlast tegen.

 Plant bomen en struiken 
Bomen en struiken zijn mooi, geven privacy, 
bieden schaduw en zorgen voor een 
fjne omgeving en schuilplaats voor vele 
diersoorten.

 Plaats vogel-en insectvriendelijke 
planten en gebruik geen 
bestrijdingsmiddelen 
Plaats het liefst plantsoorten die hier van 
nature thuishoren.

 Zorg voor een groen 
rommelhoekje 
Rommelhoekjes zorgen voor schuilplaatsen 
en broedplekken. Ook zijn deze goed voor 
het bodemleven. Denk bijvoorbeeld aan 
een takkenhoop, een composthoop of een 
strooisellaag. 

 Vergroot het wateraanbod 
Bijvoorbeeld door aanleg van poel, regenton 
of een vogelbadje.

 Vang regenwater op 
Zo wordt het riool minder belast. Vang het 
op in een regenton voor het bewateren van je 
planten en bespaar op drinkwatergebruik. Of 
laat regenwater in je tuin stromen om zo het 
grondwater aan te vullen.

 Gebruik niet teveel licht 
Kunstmatig licht verstoort het ritme van 
nachtdieren. Een alternatief zoals dimbare, 
amberkleurige ledverlichting maakt een 
groot verschil.

 Noteer planten en dieren 
Meld uw tuin aan op tuintelling.nl en tel mee! 

Tegels vervangen voor groen egelhuis van stenen en takken Regenwater stroomt de tuin in 

https://tuintelling.nl



