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Hoe maak ik mijn tuin levendiger?
Planten en bloemen in de tuin brengen 
de natuur dichtbij en trekken  vlinders en 
vogels aan. Het maakt ook dat regenwater 
beter wordt vastgehouden, dat de directe 
woonomgeving minder opwarmt en dat de 
luchtkwaliteit verbetert. In Lelystad is dan 
ook veel aandacht voor een groene stad. 
Lelystad heeft per inwoner het meeste 
groen in de directe woonomgeving van alle 
Nederlandse steden. 

Vergroen je tuin
Als bewoner van een huis met een tuin kun je veel 
doen om je tuin groener te maken. Een groene tuin 
zorgt voor een gezondere lucht, is een fi jne speelplek 
voor kinderen en kan een rustpunt zijn in het drukke 
bestaan. Het brengt de natuur dichterbij.  

Geen tuin?
Ook als je geen tuin hebt, kun je de directe omgeving 
van je woning groener maken. Maak bijvoorbeeld een 
geveltuintje door een 
tegel langs het huis er uit 
te halen, wat plantaarde 
er in te doen en er een 
plant of struik in te 
zetten. Alle kleine 
beetjes helpen om bij te 
dragen aan een groenere 
omgeving. 

Voordelen van een groene tuin:
Brengt de natuur dichterbij
Biedt leven aan veel dieren
Een groene woonomgeving verhoogt de waarde 
van je huis
Zorgt voor minder omgevingsgeluid
Vermindert wateroverlast
Zorgt voor verkoeling en betere luchtkwaliteit     



Tip 1: Tegels eruit
Probeer de tuin zoveel mogelijk te ont-
harden door tegels te vervangen door 
groen. Bijvoorbeeld met een gevel-
tuintje voor het huis of een perkje in 
de achtertuin. Groen in de tuin trekt 
vogels en vlinders aan. Een eigen par-
keerplaats kan met een andere onder-
grond of ruimte tussen de tegels ook 
(meer) regenwater opvangen.

Tip 2: Vang regenwater op
Regenwater kun je in een groene tuin 
goed benutten. Je kunt zelf regen-
water opvangen, bijvoorbeeld in een 
regenton. Het water uit de regenton 
kun je gebruiken om je tuin water te 
geven, dat scheelt weer drinkwater. Je 
kunt het regenwater ook langzaam in 

de bodem laten wegzakken, bijvoor-
beeld met een grindbed. 

Tip 3: Ga moestuinieren
Al op een vierkante meter kun je 
moestuinieren. Je eigen eten verbou-
wen, zodat je weet wat je eet. In het 
tuincentrum en op internet zijn tips te 
vinden om een moestuin te beginnen 
en te onderhouden.
Het is ook leuk om samen met de kin-
deren een moestuintje aan te leggen. 
In een grotere moestuin kun je kiezen 
voor fruitbomen of fruitstruiken.

Tip 4: Kies makkelijke planten
Bodembedekkers zijn ideaal voor een 
groene, onderhoudsvriendelijke tuin. 
Onkruid heeft hierdoor minder kans. 
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Kies voor vaste planten in plaats van 
éénjarigen. Je hoeft niet elk jaar nieu-
we plantjes te planten en de bodem 
droogt minder snel uit. Een groene 
haag is een slimme oplossing in 
plaats van een schutting. Bomen in je 
tuin zorgen voor schaduw én privacy 
en door het ruisen van de bladeren en 
andere natuurgeluiden heb je minder 
last van storende omgevingsgeluiden. 

Tip 5: Ruil een plant in de Ruiltuin 
Bultpark
Worden planten of struiken te groot, of 
ben je uitgekeken op een struik, breng 
dan eens een bezoekje aan de Ruiltuin 
bij het Bultpark. Je neemt een struik 
mee en ruilt die voor een andere vari-
ant. Kijk voor meer informatie over de 
ruiltuin op: www.wijkradenlelystad.nl.

Tip 6: Trek dieren naar je tuin
Of het nu gaat om een kleine of grote 
tuin, of misschien een balkon, overal 
is het mogelijk meer dieren aan te 
trekken. Koop of maak bijvoorbeeld 
vogelhuisjes, vleermuis- of vlinder-
kasten of bijen- en insectenhotels. 
Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht 
bij het buitencentrum Oostvaarders-
plassen van Staatsbosbeheer of bij het 
bezoekerscentrum in het Natuurpark. 
Vooral in het najaar en in de winter 
is het goed om op een paar plekken 
bladafval en afgestorven plantenres-
ten te laten liggen. Insecten, vlinders 
en egels halen hier nog de hele winter 
voedsel uit of kiezen het als plekje 
voor hun winterslaap.  

De gemeente Lelystad is aange-
sloten bij Operatie Steenbreek. 
Operatie Steenbreek heeft tot 
doel om mensen enthousiast te 
maken om hun woonomgeving 
groener te maken.  

Kijk voor meer inspiratie en 
tips op:  
www.ivn.nl/afdeling/lelystad
www.facebook.com/
operatiesteenbreek/ of
www.huisjeboompjebeter.nl/
www.knnv.nl/lelystad   

Meer inspiratie


