
Het klimaat verandert, 

nu jullie tuin nog!

brochure MVL A5.indd   1 9-3-2015   20:51:17



Wij willen jullie wat vertellen over het weer. 
De komende jaren gaat het weer in Neder-
land veranderen. Met een moeilijk woord 
noemen we dat klimaatverandering. Kort 
gezegd wordt het steeds natter, droger en 
warmer. Dat klinkt een beetje raar, maar 
misschien heb je al eens gemerkt dat het in 
korte tijd heel hard kan regenen, terwijl het 
daarna juist erg lang droog is. Dat is niet al-
tijd prettig: het kan zo hard regenen dat kel-
ders onder water lopen en de riolering over-
stroomt. Langdurige hitte is weer niet zo fi jn 
voor oudere mensen. Hier moeten we op-
lossingen voor zoeken. Het Land van Cuijk 
gaat voor groen! Help jij mee? In dit boekje 
zie je wat je kunt doen!

te nat

te warm

te droog

Het Land van Cuijk gaat voor groen
Het klimaat verandert,nu jullie tuin nog!

De gemeenten in het Land van Cuijk
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Vergeet niet veel plantjes te tekenen! 
Planten zorgen ervoor dat de bodem niet uitdroogt en 
dat water makkelijk de grond in kan. Je ouders/verzorgers 
kunnen nu voordelige plantenpakketten bestellen. 
Zie www.landvancuijk.nl/klimaat.

           EEN GeveltuiN
Weet je wat leuk is? Tegen 
een muur of schutting kun je 
plantjes laten groeien. Er zijn
ook speciale geveltuintjes te
koop. En de plantjes...die 
nemen water op. Dat scheelt 
weer overlast! Wat groeit er 
tegen jouw gevel, schutting 
of muur? Tekenen maar!

regenton

Een regenton

Regenwater kun je opvangen

in een regenton. Met dit water 

kun je de tuin sproeien en 

plantjes water geven. Dan 

hoef je dit water niet uit de 

kraan te halen...dat scheelt 

al gauw 2200 liter water per 

jaar. Veel hè?!
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groen dak

Hoe ziet jouw groene 

dak eruit? Kleur, knip, 

plak! Wij zijn benieuwd. 

Een groen dak

is beplant met plantjes...sedum,

kruiden, gras...Deze houden het 

regenwater vast en zorgen er zo 

voor dat water niet zo snel weg 

loopt. En heeft als voordeel voor 

dat het dak langer mee gaat! Willen 

je ouders/verzorgers meer weten?

De Gebr. Janssen uit Beugen 

weten alles van groene 

daken: www.janssenbeugen.nl
In plaats van een 
schutting of muur 
kun je ook hagen 
of struiken plaatsen.
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Waterdoorlatende Bestrating

Soms is verharding nodig, denk aan

tuinpaden, de oprit of de plek waar 

je wilt zitten. Het is niet zo fi jn als je 

met je stoel de grond in zakt! 

Gewone tegels laten helaas geen 

water door, maar gelukkig zijn er 

materialen die dat wel doen. Denk 

aan schelpen, houtsnippers en grind. 

Ook kunnen stenen afgewisseld 

worden met houtsnippers, gras of 

grind (een open voeg).

Te veel aan water kun je 

ook naar een regenwater-

vijver (zonder vissen) laten 

lopen via een molgoot.

Vast grind
Er is een nieuw soort bestra-ting: ‘vast grind’. Het ziet er uit als grind, maar dan aan elkaar geplakt! Daardoor kun je er makkelijk overheen lopen, zelfs met naaldhakken! Fijn want je hoeft er niet veel aan te doen, het slijt niet, behoudt de kleur, kan tegen vorst en heel belang-rijk dus: het laat water door!Het is in vele kleurtjes verkrijg-baar bij De Brabander in Cuijk. Zij leggen het aan in tuinen en parken door heel Nederland.

 

molgoot
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Voorbeeldtuin

Van 16 maart t/m 18 april 2015 kun je bij de deelnemers hier-

naast een speciale klimaatbestendige tuin bezoeken. 

Hier kun je alle ‘klimaatregelen’ zien. Ga je samen met je 

ouders aan de slag en wordt er voor minimaal 75 euro aan 

materialen ‘uit de tuin’ gekocht dan krijgen jullie een klimaat-

bestendig vogelhuisje met groen dak cadeau!* 

Deze krijgen? Lees verder!

De Nieuwe Erven 12, Cuijk

Lange Beijerd 20, Cuijk

Oploseweg 4, Overloon

Sint Anthonisweg 6a, Boxmeer

Hagelkruisstraat 6, Beugen

Oosteind 1, Wanroij

* Actie geldig van 16 maart t/m 18 april 2015. Actie alleen geldig op pro-
ducten aanwezig in de voorbeeldtuin of aangewezen door de directie van 
de deelnemende partij. Het getoond vogelhuisje kan afwijken van het 
echte huisje. Vogelhuisjes kunnen opgehaald worden op 16, 17 en 18 april.

workshop
Volg de workshop ‘een groen vogelhuisje maken’ bij de Kuilen. Lees er alles over op www.landvancuijk.nl/klimaat.
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Met de tegelwijsheid ’Beter 1 tegel in de hand 
dan 10 op de grond!’, willen wij jullie wijzen op 
het feit dat het klimaat verandert. Nu jullie tuin 
nog! Bedenk samen met je vader of moeder of 
verzorger zelf ook een passende tegelwijsheid. 
Schrijf hem op de tegel op de achterzijde van dit 
boekje, lever hem in bij één van de deelnemers 
hiernaast en wie weet win jij een speciaal Land 
van Cuijk vogelhuis met groen dak!

Naam:...................................................

Adres:...................................................

Plaats:...................................................

Email:....................................................

Leeftijd:.................................................

Tel:.........................................................

Kleurwedstrijd

1. Kleur de kleurplaten in 

dit boekje zo mooi mogelijk.

2. Vermeld je gegevens 

3. Twee keer kans maken op 

een prijs? Bedenk een tegel-

wijsheid en schrijf deze op 

de achterzijde van dit boekje!

4. Lever het boekje in bij één van   

de deelnemers hiernaast.

5. Wie weet win jij het uitje naar 

Speeltuin d’n Uilweg in Mill

(www.deramrecreatie.nl).

Tegelwijsheid
WIN een uitje voor je hele klas 
naar Speeltuin D’n Uilweg 
inclusief ranja en ijsje!*
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concept en realisatie

   De Huisje Boompje Beter app is een product van atelier GROENBLAUW

Niet vergeten:

huisje boompje beter

app downloaden!
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