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GROENSPECIAL 8
WILT U INSPIRATIE OPDOEN VOOR EEN GROENE TUIN? 

IN DEZE SPECIAL STAAN HANDIGE TIPS OM U OP WEG TE HELPEN.

ZONNEBLOEMWEDSTRIJ D: 
HOE GAAT HET ERMEE? 
In mei kregen alle basisschoolkinderen een zakje 
met zonnebloemzaden om mee te doen aan onze 
zonnebloemwedstrijd. We vinden het superleuk om te zien 
hoe het met jullie zonnebloem gaat. Post op Facebook en/
of Instagram met #ZonnebloemNieuwkoop en vertel ons de 
tussenstand. Hoe hoog is jouw zonnebloem op 
dat moment? 

Geen social media account? Je kunt ook 
meedoen door jouw reactie te mailen naar 
duurzaam@nieuwkoop.nl met als onderwerp 
#ZonnebloemNieuwkoop. Als je meedoet, ga je 
akkoord dat we jouw foto’s mogen gebruiken op 
onze gemeentelijke kanalen.

Uiterlijk eind september hoor je of je een mooie 
prijs gewonnen hebt.
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FOTOWEDSTRIJ D INSECTEN
Het is zomer en om dit te vieren houden 
wij een fotowedstrijd! Het thema is 
‘insecten’ en past helemaal bij deze tijd. 
Dus pak uw camera of telefoon, ga naar 
buiten en maak een mooi plaatje van een 
vlinder, bij, kever, libelle, spin, oorwurm, 
mier… de keuze is reuze! 
Met uw foto brengt u niet alleen de 
natuur mooi in beeld, maar de vijf 
mooiste foto’s winnen ook nog eens 
leuke prijzen. Meedoen is eenvoudig! 
Maak een foto van een insect en mail uw 
beste foto naar 
duurzaam@nieuwkoop.nl met als 
onderwerp ‘fotowedstrijd insecten’. 
Weet u ook de naam van het insect en 
waarom deze nuttig is, dan scoort u 
extra punten. 

Insturen kan tot en met zondag 28 
augustus. De winnaars maken we begin 

september bekend. Als u meedoet, 
gaat u akkoord dat we uw foto mogen 
gebruiken op onze gemeentelijke 
kanalen. 

Met deze fotowedstrijd willen we zo 
veel mogelijk mensen aansporen meer 
aandacht te hebben voor het onmisbare 
werk dat insecten voor ons doen.

Wat kunt u winnen? 
Degene met de állermooiste foto wint 
het boek Insectenrijk: het grootse leven 
van kleine beestjes, boek Insectenrijk: 
een schatkamer vol wonderlijke wezens, 
cadeaubon van € 15 voor planten, 
insectenhotel en de foto afgedrukt op 
canvas (30 x 40 cm). De winnaars twee 
tot en met vijf winnen een cadeaubon 
van € 15 euro voor planten en een 
insectenhotel.

INSECTENMUUR IN 
WANDELPARK DE OLM 
Tijdens de ‘tegel eruit, plant erin’ actie op 
3 juli 2021 en 2 april 2022 leverde u veel 
tegels in. Van deze tegels en wat restanten 
van oude gemeenteprojecten maakten we 
een mooie insectenmuur in wandelpark De 
Olm in Nieuwkoop. Dat kunt u thuis (in het 
klein) ook doen met de tegels uit uw tuin. 
Of gebruik ze als plantenborder, banken en 
zitjes of stapstenen voor paadjes.

Waarom een insectenmuur?
Misschien vindt u dat het lijkt op een hoop rommel, maar 
voor insecten is het een prachtig paradijs! Een insectenmuur 
is een veilige, aangename plaats voor allerlei insecten, zoals 
(wilde) bijen, vlinders, kevers, oorwormen, pissebedden, 
lieveheersbeestjes en nog veel meer! Ze kunnen er schuilen 
voor natuurlijke vijanden, zich voortplanten en overwinteren. 
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WATER GEVEN OP UW BALKON OF TERRAS 
Veel planten in potten maken uw terras 
of balkon een flexibel stukje tuin. In 
de zomer geven één- en tweejarige 
bloemen en andere soorten planten in 
pot of bak een spektakel van kleur en 
een vakantiesfeer. Om zomerbloeiers 
zo mooi mogelijk te houden, geeft u ze 
natuurlijk wel voldoende water. 

Hoe vaak moet ik mijn potten op het 
terras of balkon water geven?
Watergeven bij potten op terras en 
balkon is afhankelijk van de plaats. 
Staat het terras of balkon in de volle 
zon? Dan moeten de planten elke dag 
water krijgen. De planten kunnen geen 
reserve opbouwen, zoals planten die 
in de volle grond staan. Staat het terras 
of balkon het grootste tijd van de dag 

in de schaduw? Voel dan eerst of de 
grond niet al te vochtig is. Als de grond 
vochtig is, is dat genoeg. Anders kunt u 
1 keer in de 2 á 3 dagen water geven. Is 

de temperatuur hoog? Dan kunt u 
dagelijks water te geven, maar dan een 
beperkte portie. 

Tip: een gat onder in de pot zorgt 
ervoor dat teveel aan water weg 
kan. Als wortels van planten te nat 
staan, gaan ze rotten en kunnen ze 
daardoor sterven. Hydrokorrels onder 
in de pot helpt ook bij een goede 
waterhuishouding. Daarnaast kunt u 
ook gebruik maken van waterstekers. 
Gebruik overigens geen tuinaarde, maar 
potgrond. Potgrond neemt goed vocht 
op en blijft tegelijkertijd luchtig. 

Let op: geef planten nooit in de volle 
zon water! Wacht tot de schaduw of de 
avond komt.
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Heeft u ook vaak dorst met het zonnige, 
warme weer? Uw planten ook! In de 
zomer is het belangrijk om uw dorstige 
planten voldoende water te geven. 
Het liefst wel op een efficiënte manier. 
Hieronder geven we tips voor water 
geven tijdens de hete dagen. 

Planten water geven
Net als mensen hebben planten 
voldoende water nodig om te overleven 
én te groeien. Elke dag een klein beetje 
gieten is tijdens een warme periode niet 
voldoende. Het water bereikt dan de 
belangrijke dieper gelegen wortels niet. 
Het is beter om eens per week flink veel 
water te geven, bijvoorbeeld door te 
sproeien met een tuinslang. 

Tips om water in de tuin te besparen 
Probeer in uw tuin zo efficiënt mogelijk 
met water om te gaan. Zo kunt u per 

jaar heel wat liters besparen! Planten 
moeten wel genoeg te drinken hebben, 
zodat ze niet uitdrogen en sterven. Toch 
zijn er genoeg manieren om water te 
besparen:  

• Zorg voor een gezond bodemleven. 
Grond met voldoende humus kan 
vocht beter vasthouden en zorgt 
ervoor dat voldoende voedingsstoffen 
in de grond blijven. 

• Zorg voor een bodem bedekkende 
(mulch)laag van bijvoorbeeld 
houtsnippers, cacaodoppen, compost 
of boomschors. Hierdoor droogt de 
grond minder snel uit. 

• Geef uw planten ‘s ochtends vroeg 
of ’s avonds water. In de (volle) zon 
verdampt het water snel en kunnen 
natte bladeren verbranden.

• Geef vooral water bij de 
plantenwortels.

• Geef liever één keer per week langere 
tijd veel water, dan elke dag een 
beetje. Planten kunnen zo beter tegen 
droogte. 

• Geef alleen water als de grond 
echt droog is. Wanneer alleen de 
bovenlaag droog is en de grond 
eronder nog vochtig, is water geven 
niet nodig.

• Vang regenwater op in een regenton 

of vijvertje. Er zijn zelfs schuttingen 
waar u water in op kunt vangen.  
Dat is niet alleen milieuvriendelijker, 
maar ook nog eens beter voor uw 
planten. Regenwater bevat namelijk 
nauwelijks kalk. 

• Een slimme vaste sproei-installatie 
(met sproeicomputer) werkt 
waterbesparend. 
Dit systeem neemt u ook veel werk uit 
handen en scheelt tijd. 

WATER GEVEN IN UW TUIN
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SNOEI OVERHANGEND GROEN
Overhangende takken, struiken 
en groen zorgen er soms voor 
dat mensen met rolstoelen en 
kinderwagens de stoep niet kunnen 
gebruiken. 
Dit is hinderlijk, maar ook onveilig 
wanneer zij hierdoor de weg op 
moeten. 

Groen dat in of om de 
straatverlichting is gegroeid, 

blokkeert het licht en 
dit kan een onveilig 

gevoel geven en 
gevaar opleveren.

Houd rekening 

met elkaar en snoei uw groen 
regelmatig. Zorg ervoor dat er 
geen groen op de stoep overhangt, 
zodat er voldoende ruimte is voor 
voetgangers en verlichting vrijuit kan 
schijnen.   

Groen in de openbare ruimte
Benieuwd naar hoe wij het groen in 
de openbare ruimte onderhouden? 

U leest het in het beleids- en 
beheerplan openbaar groen 2021-
2025. Deze kunt u vinden op 
lokaleregelgeving.overheid.nl/
CVDR662299.

INSPIREER ANDEREN MET UW GROENE TUIN OF 
BALKON!
Heeft u een groene tuin of balkon? En wilt u anderen hiermee 
op weg helpen? Meld uw tuin of balkon aan als voorbeeld 
via het online platform ‘Tuin & Klimaat Route’. Op dit platform 
staan allerlei voorbeeldtuinen en -projecten, zodat iedereen 
hier inspiratie op kan doen voor een klimaatvriendelijke 
tuin, balkon of buurt en vragen stellen, zoals ‘hoe ga ik hitte 
tegen?’ Op 3 en 10 september kunt u ook op bezoek gaan 
bij duurzame (tuin)voorbeelden in de buurt. Wij steunen dit 
initiatief en hopen dat u mee wilt doen! Inspireer andere met 
uw verhaal. Kijk voor meer informatie op 
www.tuinenklimaatroute.nl.

Wethouder Antoinette Ingwersen legt uit waarom een 
klimaatvriendelijke tuin zo belangrijk is: “Een groene 
buitenruimte nodigt uit om naar buiten te gaan en ervan te 
genieten. U kunt uw balkon, buitenplaats of tuin vergroenen 
met leuke planten en bloeiende bloemen. Kleine dieren, 
insecten en vogels vinden er voedsel en schuilplaatsen. 
Daarnaast is een groene tuin beter bestand tegen droogte, 
hitte en wateroverlast.” Zij moedigt iedereen aan om hun 

groene voorbeeld te delen. “Als u geen idee hebt welke 
klimaatvriendelijke acties u kunt ondernemen of wat het u 
oplevert, dan zijn de ervaringen van andere mensen erg 
handig. Wat is nu een betere inspiratiebron, dan de groene tuin 
of balkon bij de buren? Ik hoop dan ook dat zo veel mogelijk 
mensen meedoen.” 

De tuin op de foto is van Jannie uit Noorden en staat online op 
het platform Tuin & Klimaat Route.

ZON, HALFSCHADUW 
EN SCHADUW
Vaak staat er op plantenlabels ‘schaduw, 
halfschaduw/halfzon of zon,’ maar wat 
betekent dit precies? Gebruik de volgende 
beschrijving als richtlijn (al komt het niet 
aan op een uurtje meer of minder). 

Zon: ten minste 5 uur per dag volle zon 
en prima als dit op het heetst van de dag 
is.

Halfzon/halfschaduw:
ongeveer 4 uur per dag in de 
zon en verder in de schaduw. 

Schaduw: maximaal 2 uur zon 
per dag en de rest van de dag 
het liefst in de schaduw.
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WATER IN DE TUIN
Water kan eigenlijk niet ontbreken in uw tuin als u de 
biodiversiteit een handje wilt helpen. Vogels zijn al blij met 
een drinkschaal of vogelbadje. Als u een steen in het water 
legt, dan kunnen insecten er ook bij. Pakt u het iets groter 
aan met een poel of vijver, dan kunt u nog veel meer leven 
verwachten. Van kikkers tot libellen. Ook een natuurlijke 
zwemvijver heeft een positief eff ect op de biodiversiteit. En u 
kunt er ook nog eens heerlijk in zwemmen!
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TUINVLINDERTELLING  
Het gaat slecht met de vlinders, bijen en andere insecten 
in Nederland, terwijl ze zo belangrijk zijn voor de natuur. 
Dankzij de vlindertelling ontstaat er een beter beeld van de 
toestand van de natuur in een stad of dorp en kunnen de 
vlinders nog beter beschermd worden. De tuinvlindertelling is 
van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli. Telt u mee? 

Hoe gaat de vlindertelling in zijn werk? 
1. Kies een zonnig moment, want dan laten de meeste 

vlinders zich zien. Vlinders zijn vooral actief tussen 11 uur 
’s ochtends en 3 uur ’s middags. Wordt het warmer dan 
25 graden? Dan kunt u beter voor 11 uur ’s ochtends of na 
17 uur ’s avonds tellen. 

2. Loop een rondje door de tuin en noteer gedurende 15 
minuten alle vlinders die u ziet. 

3. Geef alleen het hoogste aantal door van het soort die u 
tegelijk heeft gezien. 

Geef uw resultaten door via 
www.vlinderstichting.nl/tuinvlindertelling. Hier vindt u 
alle informatie en een herkenningskaart die helpt bij het 
herkennen van vlinders. Wist u dat de ‘atalanta’ (zie foto) in 
2021 het meest werd geteld? Spot u dit jaar de atalanta in 
uw tuin?
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VAKANTIETUIN JULI EN AUGUSTUS 

Het is weer vakantietijd en mooi weer om naar buiten te gaan. 
Viert u vakantie in eigen tuin of gaat u erop uit? In een groene 
tuin is het in ieder geval goed vertoeven! We hebben een aantal 
zomervakantie-in-eigen-tuin-tips en doe-tips in de maanden juli en 
augustus voor u: 

Zomervakantie-in-eigen-tuin-tips: 
• Een zomertuin kan niet zonder planten, want groen zorgt voor 

rust, ontspanning en verkoeling. Heeft u nog niet z’n groene 
tuin, bedenk dan, vanuit uw luie stoel, hoe u uw tuin zou willen 
vergroenen. Vervolgens kunt u uitgerust met uw plan aan de slag.

• Bloemen maken van uw tuin een echte vakantiehotspot. Maak 
een mooie border met bloeiende planten of zet snel wat vrolijke 
zomerbloeiers in potten neer. Ook bijen, vlinders en andere 
insecten worden blij van bloemen in uw tuin. 

•  Buiten eten is op en top zomer. Pluk de groenten, kruiden en 
vruchten uit de tuin. Nodig familie, vrienden of buren uit en 
verzorg een heerlijke barbecue of picknick.

•  Slaap een nachtje in de buitenlucht van uw achtertuin of zet een 
tent op, dat is ook leuk als speelplek voor de kinderen. 

Doe-tips juli en augustus: 
1. Geef planten in bakken en potten regelmatig water. Vooral de 

nieuwe aanplant heeft water nodig. 
2. Zet een vogelbadje neer en ververs het water regelmatig. Door 

er een steen in te leggen kunnen ook insecten waterdrinken.
3.  Blijf onkruid wieden, want in deze tijd groeit alles heel snel. Haal 

onkruid meteen weg als u het ziet, om te voorkomen dat u hier 
op een later moment lang mee bezig bent.  

4. Haal uitgebloeide bloemen weg. Soms komt er nog een tweede 
(of zelfs derde) bloeiperiode achteraan. 

5.  Maak een insectenhotel en hang deze op een zonnige, 
windvrije plek.

6. Maai het gras tijdens warme en droge perioden niet te kort om 
verbranding en verkleuring te voorkomen. Maai het liefst aan het 
einde van de dag als de zon niet meer vol op het gras staat.

7. Zet een tuinstoel in de schaduw van een boom en geniet van al 
het leven in uw tuin.


