Samen werken aan een
toekomstbestendige
leefomgeving
De tijd dat groen vooral een mooi decor was, is
voorbij. Steeds meer mensen realiseren zich dat
méér groen en natuurlijke materialen onmisbaar zijn
voor een gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en
de beheersing van water. Branchevereniging VHG
en Tuinbranche Nederland informeren, met hun
hoveniers en tuincentra, consumenten hierover.

B

ranchevereniging
VHG kent sinds een
aantal jaren het concept van ‘De Levende
Tuin’. Steeds meer
wordt het een beweging, waarbij veel
organisaties zich aansluiten. Daaronder de
Vereniging Stadswerk
Nederland. ‘Het
is belangrijk dat
gemeenten de klimaatbestendigheid
van de particuliere tuinen bevorderen. Het gaat dan immers om zo’n
60 procent van het gemeentelijke gebied’, weet directeur Egbert Roozen
van VHG. ‘Een enorm potentieel,
maar hoe krijg je bewoners zover?
Het beste is om samenwerking te
zoeken met hoveniers, tuincentra,
tuinarchitecten en waterschappen.
Samen kun je prima de mogelijkheden presenteren om tuinen te vergroenen. En, vanwege de waterproblematiek, nu ook te verblauwen’.

Rust

Het vergroenen van schuurtjes: slim en effectief.
foto: Du Pré groenprojecten
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Wees als gemeente
enthousiast supporter
voor het vergroenen en
verblauwen van tuinen en
on dersteun projecten en
initiatieven.

De consument is er rijp voor. Dat
bevestigt Brenda Horstra, adjunct-directeur van Tuinbranche
Nederland. ‘We doen al twintig jaar
onderzoek. Er zijn verschillende
soorten tuinbezitters. Bijna allemaal
willen ze niet teveel tijd in de tuin
werken. “Rust in de tuin” vinden ze
belangrijk. En er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Denk aan
Tekst Ed Zeelt, journalist iov VHG en Tuinbranche Nederland

onderwerpen als water, biodiversiteit, hittestress, fijnstof en vlinders.
De cijfers bevestigen het: de omzet
van planten steeg met 11 procent,
die van steen met 6 procent. Tegels
mogen best; een verhouding van 40
procent bestraat en 60 procent borders en/of gras en zorg voor ruimte
tussen de tegels. En: een watervriendelijke tuin is altijd groen.’

‘Een watervriendelijke tuin is
altijd groen.’
foto: Griffioen Wassenaar

Ambassadeurs

‘Een groene tuin kan heel mooi
zijn en hoeft niet veel extra werk
op te leveren’, zegt Egbert Roozen.
‘We weten steeds beter welke baten
groen heeft voor leefklimaat, biodiversiteit en gezondheid van mensen.
Huizen in een groene omgeving
zijn ook meer waard. Zaak is dat we
consumenten overtuigen. Hoveniers
en tuincentra zijn samen met de
levende tuin en de watervriendelijke
tuin belangrijke ambassadeurs. Er
bestaan brede samenwerkingsverbanden van gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen
en de rijksoverheid. Verschillende
steden hebben binnen de City Deal
Klimaatadaptatie uiteenlopende activiteiten. Het gaat om leren, inspireren en delen. In sommige projecten
draait het vooral om het combineren
van kennis en ervaringen, in andere
om het samen experimenteren en
het versnellen van vernieuwingen.’

Nieuwegein

‘De gemeente Nieuwegein heeft een
samenwerkingsverband met vijf andere gemeenten en het waterschap,
de provincie en de Veiligheidsregio
voor klimaatadaptatie. De campagne
‘Natuurlijk! De watervriendelijke
tuin’ van de Tuinbranche Nederland en Rainproof leek ons zeer
geschikt om bij bewoners aandacht
te vragen voor het thema. Vorig jaar
zijn we concreet aan de slag gegaan’,
vertelt beleidsmedewerker Laurens
Miltenburg. ‘Er zijn inloopdagen bij
tuincentra geweest waarbij bezoekers advies hebben gekregen hoe

ze hun tuin kunnen inrichten voor
waterberging. Medewerkers van
tuincentra zijn geïnformeerd en er
was veel publiciteit. Tijdens een actie
werden opmerkelijk meer regentonnen verkocht. Dit jaar wordt
klimaatadaptatie ondergebracht in
een groter en breder programma. Zo
krijgt het grotere en meer structurele
aandacht.’

Acties

Tuinbranche Nederland moedigt
tuincentra aan wat te gaan doen met
het thema ‘water’. Samen met gemeenten houden ze acties, bijvoor-

beeld korting op regentonnen, tegels
omruilen voor plantjes, demo’s van
watervriendelijke tuinen en voorlichtingsbijeenkomsten. In Limburg
krijg je subsidie als je regenpijpen
afkoppelt van de riolering en soms
worden tegels gratis door de gemeente opgehaald. Brenda Horstra is trots op wat er al is bereikt,
al moet het nog veel beter. ‘Mijn
ideaal? Tuinen die een doorlopend
natuurnetwerk vormen waar mens
en dier zich plezierig voelen.’

Websites

www.vhg.org
www.tuinbranche.nl

Twee praktische handboeken
Branchevereniging VHG kent het handboek ‘De
Levende Tuin’. Een uniek instrument waarbij groen
is vertaald naar specifieke doelgroepen en toepassingen, waarbij rekening wordt gehouden met
liefst achttien duurzaamheidselementen. Zo kan de
hovenier precies zien welke toepassing waar goed
voor is. Tuinbranche Nederland heeft het ‘Handboek voor de watervriendelijke tuin’ gemaakt met
negentien infobladen met tips voor een watervriendelijke tuin. Het is verspreid onder tuincentra,
gemeenten en waterschappen en te vinden op
www.tuinbranche.nl.
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