
Het klimaat verandert in snel tempo, 
regenbuien worden heviger, de droogte 
begint al in het voorjaar en houdt steeds 
langer aan, evenals periodes van hitte. 
Dit heeft invloed op onze leefomgeving. 
De planten bloeien minder, bomen verlie-
zen sneller hun blad, insecten en vogels 
ondervinden daar hinder van en hebben 
het zwaar. Sommige soorten blijven weg 
omdat er geen voedsel te halen is en 
neemt de biodiversiteit in een rap tempo 
af.  Daarnaast ondervinden we hinder van 
straten, die vol water 
staan na een 
plensbui. 

• zorg voor een groene tuin,   
40% betegeld, 60% groen

• zorg voor natuurlijke schaduw, 
     plaats een boom of struiken

• meer beplanting in de tuin zorgt 
     voor minder hitte; kies planten die 
     insecten voorzien van voedsel.

• een groene heg heeft de voorkeur 
boven een schutting of muur als 
afscheiding. Groen zal geen warmte 
vasthouden, een muur wel! 

• een groen dak geeft in de zomer 
     verkoeling

Het klimaat verandert

Voorkom een warme tuin

Reageer op droogte

Wat kunt u doen, om uw leefomgeving 
aan te passen aan de veranderingen in het 
klimaat en om de biodiversiteit te dienen? 
In deze folder wijzen wij u de weg.

Groener Goirle            Het klimaat verandert, verander jij mee?

• tegels eruit en kies voor gras of 
     waterdoorlatende tegels.

• vang regenwater op door een regenton 
te plaatsen, zodat tijdens droge 

    periodes i.p.v. kraanwater, regenwater     
    de planten voorziet van water! 

• regenwater de tuin in laten lopen via 
een goot of naar een vijver zodat het 
water de grond in kan, i.p.v. naar het 
riool. Of maak een grindput.

• Bedek de bodem rondom planten en 
struiken met organisch materiaal, 
zodat vocht langer kan worden vast 

     gehouden. 

• Plaats een vogelbadje in de tuin.



                                                                                                                                                               

 ● is goed tegen de hittestress en het 
kostbare regenwater kan in de grond 
zakken, waardoor het niet meer wordt 
afgevoerd door de riolering.

 ● is goed voor de biodiversiteit, insec-
ten vinden hun weg, vogels komen op 
bezoek. Plaats een vogelhuisje, 

     insectenhotel of vlinderkast en geniet              
     van het nieuwe leven in je tuin.

 ● Geeft rust en beschutting voor mens 
en dier.

 ● zorgt voor voedsel

 ● heeft ten slotte ook meer uitstraling 

Meer weten over hoe je mee kan 
veranderen met het klimaat?
Meer informatie is terug te vinden op :
 www.delevendetuin.nl
 www.zonderisgezonder.be
 www.huisjeboompjebeter.nl 
 www.biodiversiteitgoirle.nl
 www.duurzaamthuis.nl
 www.klimaatadaptatiebrabant.nl/ 
 ik-ben-een-inwoner/landingspagina
 www.woonwijzermedia.nl/Bekijk/ 
 afkoppelbrochure_lowres.pdf
 www.perceeltool.nl 
 www.riool.info
 www.milieucentraal.nl

Het belang van 
een groene tuin

Meer weten 

Groener Goirle

Deze folder is een uitgave van het Biodiversiteits-
team Goirle Riel en gemaakt door de werkgroep 
Groener Goirle in samenwerking met de Gemeente 
Goirle. Heb je vragen of opmerkingen, zoek je hulp 
in het mee veranderen of wil je graag je steentje 
bijdrage in onze gemeente, neem dan contact op 
met contact@biodiversiteitgoirle.nl

Het klimaat
 verandert,
verander 
jij mee? 


