
Doe iets samen IN - VOOR - MET de natuur!    

Tegeltje eruit, plantje erin

Zo maak je jouw tuin groener
Haal samen de tegels weg. Deze kun je rechtop zetten of er 
een muurtje van stapelen. Haal dan 20 cm. zand weg.
Vul het gat met biologische potgrond.
Meng dit met het zand er onder.

Nu ga je het inrichten met planten. Kijk hiervoor op de 
achterkant van deze kaart en maak een plannetje.
Zet de planten in de grond en duw de grond goed aan.
Of gebruik wilde bloemenzaadjes voor bijen en vlinders.
Geef de planten en zaadjes voldoende water. 
Vergeet dat niet de komende weken ook te doen.

Wil je ook iets doen voor de natuur? Vraag aan je ouders 
of ze tegels uit de tuin willen halen. Dan kun je er iets 
groens voor terugzetten. Dan kan het regenwater in de 
bodem zakken. Ook blijft een groene tuin koeler in de 
zomer. Verder maak je met het groen een leefplek voor 
vogels, bijen, vlinders en bodemdieren. 
En van planten en bloemen worden we samen blij.

Dit heb je nodig

• Plantenschepje
• Biologische potgrond
• Planten; zie achterkant
• Wilde bloemen zaadjes

 natuurkwartier.nl/doekaarten

Natuur & Klimaat

Tip: doe dit samen met 
de buurt!



Tip: Kies planten uit waar je van kunt smullen of iets  leuks van kunt maken. 
Voor leuke doekaarten over kruidenboter maken, theeleuten, eetbare 

bloemen etc. kijk op www.natuurkwartier.nl/doekaarten

     Tegeltje eruit, plantje erin
Gevel tuintje 
in de zon
• Zonnebloemen
• Oostindische kers
• Clematis
• Grote Kattenstaart
• Stokroos
• Lavendel
• Rozemarijn

Kruiden tuintje in de schaduw
• Bieslook
• Munt
• Citroenmelisse
• Peterselie

Wilde bloemen tuintje in de zon
• Wilde bloemen zaadmengsel

Pluksla tuintje in de zon
• Kleine slaplantjes, zoals veldsla,
 kropsla, rucola, eikenbladsla.

Stapelmuur tuintje in de zon
• Ooievaarsbek (Geranium)
• Klokjesbloem (Campanula)
• Dwerg Vlinderstruikjes
• Tijm • Marjolein
• Perzikkruid (Persicaria)


