
NATTIGHEID

Een verhaaltje door
Jan Marbus
KNNV tuinambassadeur

DAT KUN JE VOELEN

WE HOUDEN HET NIET DROOG

ZANDZAKKEN VOOR DE DEUR
ZODEN AAN DE DIJK

WE ZIEN DE BUI AL HANGEN



VRIEND                   /                       VIJAND





HEB JIJ AL EEN VRIENDELIJKE TUIN ?

eh . . . . BEDOEL JE  VROUWVRIENDELIJK  ? 



NEE   dus
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APPELTERN



























• Mussen met juffers









WEEK VAN 
ONS WATER
12 t/m 21 mei





NATUURONTWIKKELING IN PLAATS VAN 
LANDBOUW







• Dotterbloem







WATERBERGING BIJ TWISK
CORRECTIE OP 
LANDINRICHTING



NIEUWE NATUUR OP 
CULTUURGROND



STOWA studiedag: Hoe ontstenen we de stad?  

Terug 

Plaats in Outlook agenda  

Locatie 

De Unie, Culemborg  

Contactpersoon 

Michelle Talsma 

Datum 

08-06-2017 

Het ontstenen van de stad. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want 

daarvoor moeten bewoners zelf aan de slag. Tijdens deze studiedag verkennen 

wij de mogelijkheden voor gemeenten en waterschappen om burgers te 

stimuleren hun tuin te vergroenen en hen daarbij te helpen. Er komen sprekers 

aan het woord die hier al de nodige ervaring mee hebben opgedaan. 

Gemeenten en waterschappen zijn op zoek naar strategieën en tools om burgers te 

betrekken bij het klimaatbestendig inrichten van de stad. Een groot deel van het stedelijk 

gebied bestaat uit privé-tuinen. De verstening in bestaande wijken en in 

nieuwbouwwijken neemt alleen maar toe. Hoe keren we deze trend? Welke partners, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen een bijdrage leveren aan het 

ontstenen van de stad? 

Een aantal gemeentes waaronder Venray, Ede en Leiden lichten toe hoe ze burgers bij dit 

onderwerp betrekken, via verschillende strategieën. Ook de aanpak in Duitsland en 

België wordt toegelicht. Daarnaast is er op deze dag een markt waar verschillende 

initiatieven hun tools en strategieën presenteren. Na de lunch is er aandacht voor het 

onderzoek dat Deltares in 2016 heeft gedaan naar gedragsbeïnvloeding van 

tuinenbezitters, zodat ze hun tuinen en daken klimaatbestendiger gaan inrichten. 

De studiedag vindt plaats in de ecowijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. Naast de 

inspirerende presentaties en workshops kunt u aan de hand van een rondleiding in de 

praktijk bekijken hoe de integrale klimaatbestendige aanpak van deze wijk heeft 

uitgepakt. 

 









LEIDEN











Bedankt voor de aandacht

•En neem vooral een zadenmatje en/of 
bodembedekkers  (penningkruid – boswederik ) 
mee


