NIEUW HUIS,
NIEUWE TUIN!

MEER WETEN? GA NAAR DUURZAAMDENHAAG.NL

Beste nieuwe bewoner van deze woning,
Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe huis. U zult de komende tijd waarschijnlijk druk zijn met
verhuizen en de inrichting ervan.

Wij vragen uw aandacht op het moment dat u aan een nieuwe tuin gaat denken. Heeft u

al plannen voor de tuin? Ziet u een groene oase voor u of denkt u aan een betegelde tuin?
Wij zien graag een groene oase!

Daarom kunnen Hagenaars de tegels die ze uit hun tuin halen inruilen voor gratis (biologische)
plantjes. Dit kan bij:

• Zorgtuin Mens en Tuin Hillenraadweg 35 (ma, di, wo en vr van 11.00 - 15.00 uur)

• Pluk Den Haag Loosduinse Hoofdstraat 1184 (di t/m zo van 09.00 uur - 16.30 uur)

• Wellantcollege Westvliet Westvlietweg 42 (mevr. Sybesma, ma van 08.00 uur - 15.00 uur)

• Buurttuin Moerwijk Guntersteinweg 14 (tegels inleveren na telefonische afspraak: 06 16 55 23 06)
De keuze die u maakt voor de inrichting van uw tuin heeft namelijk grote gevolgen voor
de stad en uw eigen leefomgeving:
Tegeltuin

Groene tuin

Regenwater kan niet weg, spoelt in het
riool en vervuild

Regenwater krijgt de kans het grondwater
aan te vullen en blijft schoon

Stenen en tegels warmen snel op en
houden de hitte lang vast, nadelig vooral
kleine kinderen en ouderen

Geeft verkoeling op warme dagen,
houdt de warmte niet vast

Dieren als vogels, egels, vlinders en bijen
hebben in een tegeltuin niets te zoeken

Biedt vele diersoorten een leefgebied,
voedsel en schuilplekjes

Fijnstof van verkeer en houtkachels blijft
in de lucht en wordt ingeademd

Fijnstof wordt opgevangen door de
bladeren, de lucht blijft schoon

In een groene tuin valt altijd van alles te zien, te ruiken en te horen: fluitende vogels, zoemende
bijen, fladderende vlinders, geurende bloemen. We hopen dat u na het lezen van deze

informatie goed nadenkt over de nieuwe inrichting en de voor- en nadelen van stenen en groen
goed afweegt.

Weet u dat een groene tuin veel privacy geeft en onderhoudsarm kan zijn? Vraag gratis advies
aan een van onze tuinambassadeurs via geert@duurzaamdenhaag.nl.

Vriendelijke groeten,
Geert van Poelgeest
Projectleider Natuur en Water, Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag
Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als doel het aanwakkeren
van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we

door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame

initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Duurzaam Den Haag gaat
letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en

stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Voor

vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we voor u klaar in ons loket
in de centrale bibliotheek Den Haag. duurzaamdenhaag.nl Jouw partner in duurzaam doen!
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