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Beste bewoner(s),

Van harte gefeliciteerd met uw 
nieuwe woning, wij hopen dat u 
hier met veel plezier zult wonen!
Wat is er nou mooier dan in uw 
eigen tuin genieten van alles dat 
bloeit, met musjes in de heg en 
een rondscharrelende egel. Dit is 
niet vanzelfsprekend. Veel tuinen 
zijn versteend en bevatten weinig 
groen. Veel dieren kunnen hier 
niet overleven, er is immers weinig 
schuilmogelijkheid en voedsel te 
vinden. Daarnaast kunnen deze ste-
nen enorm opwarmen tijdens warm 
weer en mocht het daarna hard 
gaan regenen dan kan het water 
geen kant op.

U kunt echter een belangrijke rol 
spelen in de verbetering van de 
biodiversiteit en de aanpak van de 
gevolgen van klimaatverandering in 
uw domein en omgeving. 
Mocht u nu geen tuin hebben maar 
een balkon of dakterras, dan kunt u 
ook een steentje (plantje) bijdragen 
aan de vergroening.

Veel mensen staan hier positief 
tegenover, maar weten vaak niet 
waar ze de juiste informatie kun-
nen vinden en hoe ze dit kunnen 
aanpakken. Natuurinclusief Altena
en partners willen u graag onder-
steunen in dit proces. 
Het informatiepakket bevat dan 
ook adviezen hoe u uw tuin, bal-
kon of dakterras op een groene, 
maar toch onderhoudsvriendelijke 
manier kan inrichten.
Zo kunnen we met elkaar Altena 
groener, duurzamer en mooier 
maken, waar het goed toeven is 
voor mens en dier. 

Heel veel plezier met het informa-
tiepakket, wij hopen dat het een 
bron van inspiratie mag zijn!

Met vriendelijke groet,

Natuurinclusief Altena en partners

Dit informatiepakket is volledig 
gemaakt van gerecycled FSC gecer-
tifi ceerd papier. Daarnaast wordt 
het papier ook gecompenseerd door 
de aanplant van een aantal bomen. 
Hierdoor draagt het informatie 
pakket bij aan het behoud van bos-
gebieden en het stimuleren van een 
circulaire economie. 

www.fsc.nl/nl-nl/certifi ceren/
keurmerkgebruik-01/de-fsc-labels 

De bomen en struiken die via de 
coupon in het informatiepakket 
verkrijgbaar zijn worden geleverd 
door de lokale boomkwekerij J.C. 
van der Beek uit Genderen. 

www.jcvanderbeek.nl

De vogelkasten en insectenblokken 
die via de coupon in het informa-
tiepakket verkrijgbaar zijn worden 
geleverd door Klompenmakerrij Den 
Dekker uit Dussen.   

www.klompenmakerijdendekker.nl

Door te kiezen voor bedrijven ge-
vestigd in Altena stimuleren wij 
met dit informatiepakket de lokale 
economie.
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Om van de tuin te kunnen ge-
nieten zijn er twee terrassen 
aangelegd. Deze verbinden door 
middel van een pad van hout-
snippers is niet alleen goed voor 
de biologische bodem activiteit, 
het zorgt er ook voor dat onkruid 
minder kans krijgt.

Wilt u graag meer insecten in uw tuin?
Lisa Bloem helpt u met deze voorbeelden 
een bloemenparadijs in uw tuin te maken.

sfeer
impress

ie

Handig informatiepakket met tips en ideeën De insectentuin
Samen maken we Altena natuurlijker! 

Bijen worden niet blij van een 
strak, groen gazonnetje. Ze zijn 
opzoek naar nectar, stuifmeel en 
een warme beschutte plek om te 
schuilen. 80% van onze groenten, 
fruit en andere eetbare gewassen 
zijn afhankelijk van de bij voor 
hun bestuiving. Daarom is het zo 
belangrijk om deze kleine vriend 
te helpen. Wat u kunt doen leest 
u in de themakaart 'Insecten'.

Voorbeeld tuin
In deze rustieke tuin is er van 
maart tot en met september van 
alles te zien, en dat met maar 
een paar verschillende planten. 
De planten met warm gekleurde 
tinten vullen elkaar goed aan. 
Niet alleen de hoogte varieert 
zichtbaar maar ook de kleuren, 
functies en bloeitijden. Zo is het 
zachtgrijs van de Ezelsoren een 
mooie combinatie met de roze 
rode bloemen van het Bijenkorf-
je. Samen met de Witte Spoor-
bloem, Hemelsleutel en Gevlekt 
Longkruid trekken ze bijen en 
vlinders aan. De hoog groeiende 
Sorbenkruid is een gemakkelij-
ke vaste plant met donker rode 
bloemen en geeft de tuin een rijke 
uitstraling. 

Door de variatie in beplanting in 
deze tuin is er genoeg leefruim-
te voor insecten. De afgelopen 
30 jaar is het aantal insecten in 
Nederland met 75 % afgenomen. 
Alle insecten zijn op hun eigen 
manier nuttige beestjes. 
Ze bestuiven planten, zorgen voor 
bevruchting van gewassen, zijn 
een natuurlijke vijand voor 'lastige' 
insecten, zorgen voor een vrucht-
bare bodem en dienen als  voedsel 
voor vogels en andere dieren. 



Tekst: Lisa Bloem, Roel Wigman, Natuurmonu-
menten, Willaert, Pickpik, Vogelbescherming 
en Vlinderstichting
Foto's: Lisa Bloem, Pickpik, Pxhere, Wikimedia, 
Publicdomainfiles, Pixnio, Pixabay
Opmaak: Todays ontwerp

Zet een insectenhotel op een zonnige 
maar ook zichtbare plek zodat u samen met uw kinderen 
de insecten kunt bekijken. Zeker in een opgeruimde tuin 

hebben insecten een veilige plek nodig. 

Deze plant, de Hemelsleutel, 
geeft veel stuifmeel en nectar. Daardoor trekt 

hij veel bijen en vlinders aan.

Laat uitgebloeide planten (deels) staan. 
Ze vormen een overwinteringsplek 

voor veel insecten. Knip afgestorven delen pas in 
het voorjaar weg, als insecten uit hun winterrust 

zijn ontwaakt.



Samen maken we Altena natuurlijker! 
De hangende tuin
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Handig informatiepakket met tips en ideeën

De hangende tuin
Wie denkt dat hij op zijn balkon 
niks kan betekenen voor het eco-
systeem heeft het mis. Ook met 
planten in potten en de juiste 
indeling met accessoires kunt u 
uw steentje bijdragen. 

Hier wordt gekozen voor gemak-
kelijke sterke planten in potten. 
De lavendel is fijn voor bijen en 
vlinders en bloeit van juni tot en 
met september. Wat iets extra 
vrolijks toevoegt en weinig ruimte 
in beslag neemt zijn bloembakken 
die u over de rand van uw balkon 
kan hangen. In dit ontwerp zit 
een stevige geranium waar u lang 
plezier van zult beleven omdat 
deze kan bloeien van mei tot en 
met november. Om dit balkon 
een extra tuin gevoel te geven is 
er een groene wand geplaatst. Er 
zijn vele systemen en mogelijk-
heden. Van zelfgemaakte houten 
bakken tot prachtige wanden 
met ingebouwd watersysteem.
Bij de groene wand is gekozen 
voor een groenblijvende plant: 
Blauwgras. Zo is dit balkon het 
hele jaar groen.

Wilt u ook de vogels een handje 
helpen, zet dan een schaal neer 
met een ondiep laagje schoon 
water. Hier kunnen ze drinken 
en badderen. 

Ook kunt u voor uzelf een plek 
vrij houden voor eetbare planten. 
Hier ziet u dat er gekozen is voor 
twee bakken die verschillen in 
hoogte. U kunt iets lekkers als 
aardbei er in zetten, maar ook 
keukenkruiden doen het goed. 
Komt het er niet van om ze te 
gebruiken? Dan eten de vogels de 
aardbeien op en komen er bijen 
af op de bloeiende bieslook en 
dropplant.

Maak gemakkelijk een groene wand. 
Dat kan op verschillende manieren. 

Het neemt niet veel ruimte in 
en uw balkon is gelijk mooi groen.

Hang een vogelhuisje op zodat vogels 
een plek hebben voor hun nest 

of een plek om te schuilen tijdens 
een koude winternacht

✳

✳



Tekst: Lisa Bloem, Roel Wigman, Willaert, 
Natuurmonumenten, Vogelbescherming en 
Vlinderstichting
Foto's: Lisa Bloem, Pixnio, Pxhere, Pexels, 
Flickr, Wikipedia, Publicdomainfiles, Publicdo-
mainpictures en Wikimedia
Opmaak: Todays ontwerp

De planten
Hier vindt u een overzicht van 
de planten uit de hangende tuin. 
U leest hier o.a. hoe groot ze 
kunnen worden, welke beestjes 
ze aantrekken, of ze in de zon 
kunnen staan en wanneer ze 
bloeien. De hangende tuin met 
deze planten is natuurlijk een 
voorbeeld om u een idee te geven 
hoe een tuin gemakkelijk groen 
kan zijn. Maar wees niet bang 
om verder te kijken en te vragen 
naar andere mogelijke variaties.

Met bakken en potten kunt u 
veel bloemen kwijt. Stapel ze op, 

zet een paar grote neer of hang ze over 
de rand van het balkon.

Mocht uw appartement onder 
een VvE vallen is het raadzaam 
eerst het reglement te bekijken.



Als mensen even naar buiten 
gaan om tot rust te komen, een 
eindje te wandelen of van A naar 
B te fietsen, kunnen ze genieten 
van de vrolijke fluiters. Vogels 
zijn er in alle soorten en maten 
en zorgen er samen voor dat de 
natuur in balans blijft. Met name 
de verhouding tussen vogels en 
insecten blijft zo in evenwicht. 
Vogels eten namelijk 400 tot 500 
miljoen ton insecten per jaar! 
Kom meer te weten over vogels in 
uw tuin in de themakaart 'Vogels'. 

In deze tuin is er rekening ge-
houden met de vogels uit de 
buurt. De krentenboompjes en 
spaanse aak brengen veiligheid 
en voedsel. Ze kunnen daar 
schuilen in dichte begroeiing, 
nesten bouwen en van de bessen 
eten. Een deel van de bestrating is 
hier vervangen door grind, regen-
water kan zo goed wegzakken.

Omdat in deze tuin extra aandacht 
wordt gegeven aan de vogels is het 
ook heel belangrijk om insecten 
te trekken. Door de vlinderstruik, 
zonnehoed en lavendel wordt het 
voor o.a. vlinders en bijen ook een 
interessante plek om te vertoeven. 
En niet alleen de insecten be-
stuiven bloemen en gewassen, 
ook de vogels helpen hier zeker 
aan mee. Vogels eten zaden en 
vruchten die via de ontlasting 
weer ergens anders terechtkomen.

Als u de vogels een extra plekje 
wilt geven kunt u een vogelhuisje 
ophangen. Niet in de volle zon en 
met een vrije aanvliegroute. Zo 
hebben ze een plek voor hun nest 
en een plek om in een koude win-
ternacht te slapen.

Wist u trouwens dat de vogel ook 
de boodschapper van de natuur 
genoemd kan worden? Wanneer 
u het gedrag van vogels bestu-
deert, kunt u voorspellen wat de 
natuur in petto heeft. Trekvogels 
trekken naar het zuiden zodra 
de vorst op komst is. Zwaluwen 
vliegen laag wanneer er regen te 
verwachten valt en de zangvogels 
fluiten hun prachtigste lied zodra 
de zon de morgen aankondigt.

Zorg voor een plek waar 
vogels kunnen drinken en 

badderen door een schaal met 
(schoon) ondiep water 

neer te zetten.

Plaats dichte bomen en 
struiken in de tuin. Het liefst met 
bessen, fruit of doorns. Zo hebben 
vogels een beschutte veilige plek 

met voedsel.

Samen maken we Altena natuurlijker! 
De vogeltuinHandig informatiepakket met tips en ideeën
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Laat bladeren op de grond liggen 
of hark ze samen in een border, 

zodat vogels er voedsel kunnen vinden, 
egels kunnen schuilen en de planten 

beschermd worden tegen vorst.

Tekst: Lisa Bloem, Roel Wigman, Willaert, 
Natuurmonumenten, Vogelbescherming en 
Vlinderstichting
Foto's & illustraties: Lisa Bloem, Wikimedia, Pxfuel, 
Pixabay, Pikist, Publicdomainpictures, Pxhere 
Todays ontwerp en Piqsels 
Opmaak: Todays ontwerp

Hier vindt u een overzicht van 
nuttige planten voor de vogeltuin. 
U leest hier o.a. hoe groot ze 
kunnen worden, welke beestjes 
ze aantrekken, of ze in de zon 
kunnen staan en wanneer ze 
bloeien. De vogeltuin met deze 
planten is natuurlijk een voor-
beeld om u een eerste indruk te 
geven hoe een tuin gemakkelijk 
aantrekkelijk kan worden ge-
maakt voor vogels. Maar wees 
niet bang om verder te kijken en 
te vragen naar andere mogelijke 
variaties.



Na de verhuizing, tijd voor 
iets anders
De verhuizing is achter de rug, 
de meeste dozen zijn uitgepakt, 
tijd om naar buiten te gaan!
We zijn ons er steeds meer van 
bewust dat onze directe leefomge-
ving onderdeel is van een groter 
geheel en dat duurzaamheid en 
biodiversiteit ook belangrijk zijn 
bij de inrichting van onze tuin.   
Hierover vindt u meer inspiratie 
en informatie in de themakaarten 
over groene tuinen.

Leren en ontdekken
Juist als het om de tuin gaat is 
het leuk om de kinderen er bij te 
betrekken. Het is voor kinderen 
erg stimulerend en leerzaam als ze 
mee mogen doen bij het ontwerpen 
van de tuin en een eigen plekje 
kunnen krijgen. Daarnaast is er 
in de directe leefomgeving, dus 
in het gebied rondom eigen huis 
en tuin, genoeg te ontdekken en 
te beleven.

Samen maken we Altena natuurlijker! 
Doen in het groen

De eigen tuin
Een eigen tuintje mogen inrichten 
maakt dat kinderen een gevoel 
krijgen bij natuur: ze voelen de 
aarde, ze zien de plantjes groeien, 
hun inspanning levert resultaat 
op. Met heel simpele middelen, 
zoals potgrond, zaadjes naar keuze, 
bakjes en water kunnen ze in het 
vroege voorjaar binnen al begin-
nen met de voorbereidingen.
Als het tijd is om de plantjes naar 
buiten te verplaatsen is het heer-
lijk als ze in de tuin een hoekje 
hebben: hun eigen (moes)tuin!
Zo leren ze van alles over het 
voedsel dat we als mensen nodig 
hebben; hoe het groeit, wat je er 
voor moet doen om zover te ko-
men, en wat er verder nog nodig 
is voor een mooie oogst.

Voor tips scan de QR-codes!

www.ivn.nl/voedseleducatie

Voor de leukste tuin 
waar veel in te ontdekken valt. 

Lees dan ook de tips in de themakaarten:

'De insectentuin', 'De hangende tuin' en 
'De vogeltuin'

Wat leeft er 
allemaal in de grond?

Welke vogels zie je 
of hoor je?

     Ontdek in jouw tuin:

     Ontdek in jouw tuin:

Handig informatiepakket met tips en ideeën

www.makkelijkemoestuin.nl/blog/
moestuin-voor-kinderen

www.zaaisite.nl

https://www.ivn.nl/voedseleducatie
https://www.makkelijkemoestuin.nl/blog/moestuin-voor-kinderen
https://www.makkelijkemoestuin.nl/blog/moestuin-voor-kinderen
https://www.zaaisite.nl/


www.
vogelbescherming.nl/
mijn-vogeltuin

www.bestuivers.nl/zoekkaarten

www.assets.vlinderstichting.nl/
docs/27cfc0c3-f9df-4ff9-9440-
6d0ab3575eaa.pdf

Wilde bloemen zijn niet alleen 
mooi, ze zijn ook heel nuttig voor 
de insecten, bijen en vlinders.
Dicht bij huis is vast wel een 
plek te vinden om op onderzoek 
uit te gaan.

www.seasons.nl/
wonen/
plantnet/67484/

Veel plezier!

Water
In de directe leefomgeving is van 
alles te beleven; ga maar eens 
naar een sloot of een vijver in de 
buurt en neem vooral een schep-
net en een emmertje mee!
We zijn ons er niet altijd van be-
wust hoeveel leven er in dat water 
zit, dat blijkt pas als we wat beter 
gaan kijken.

Voor tips:

www.meneerspoor.
nl/waterdiertjes.html

www.
oudersvannature.nl/
hoe-zoek-je-
waterdiertjes

Tekst: Hank Schuitmaker en Roel Wigman 
(redacteur)

Foto's: Roel Wigman, Plukroute Hank, Todays 
ontwerp, Pixabay en Pixnio

Opmaak: Todays ontwerp

Herfst tip
Maak van bladeren en alles 
wat je vindt een mandala 

of rijg een tuinketting!

Welke insecten kruipen en 
vliegen er rond

                  Ontdek in jouw tuin:

www.vogelbescherming.nl/
ontdek-vogels/zelf-doen/
vogels-kijken

www.buitenlevengevoel.nl/
nuttige-insecten-in-de-tuin/

www.bodemdierendagen.nl/
zoekkaart-tips
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https://bodemdierendagen.nl/zoekkaart-tips


De natuur een handje helpen, 
dat willen we allemaal wel en dat 
doen we ook, ieder op zijn eigen 
manier. Maar we kunnen veel 
meer doen en dat is hard nodig, 
want de laatste tientallen jaren 
is het dierenleven in Nederland 
dramatisch afgenomen. Denk 
maar aan de insecten, de vogels 
en het bodemleven. 
Vooral in de bebouwde omgeving 
is de leefruimte voor insecten 
en dus ook voor vogels beperkt. 
Gelukkig kunnen we daar op 
vele manieren wat aan doen: 
een natuurvriendelijke tuin en 
in het verlengde daarvan: een 
groen dak. Zelfs een oppervlak 
van 10 m2 is al de moeite waard! 
Dat betekent dat de meeste platte 
daken van schuren en zeker van 
garages kunnen worden omgeto-
verd in een groene oase. 
Hieronder vindt u wat basisinfor-
matie over groene daken. Als u van 
plan bent om een groen dak aan 
te schaffen moet u zich natuurlijk 
uitgebreider laten informeren. 
Internet is een goed begin, een 
bezoek aan een bedrijf wat groene 
daken levert een logisch vervolg. 
Wij wensen u veel succes!

Wat is een groen dak?
Een groen dak is een dak be-
plant met vetplanten (sedum) 
of hoger groeiende planten zo-
als gras, kruiden of zelfs kleine 
struiken. De voordelen voor de 
natuur zijn duidelijk: in plaats 
van een glad zwart oppervlak 
wat door de zon gloeiend heet 
wordt en waar niets kan leven 
ontstaat een echte “oase”.  Een 
dak met kiezelstenen is al beter 
maar haalt het niet bij een echt 
groen dak.

Groendak
Samen maken we Altena natuurlijker! 

Een groen dak werkt als een ex-
tra isolatielaag. De onderliggende 
ruimte blijft in de zomer wat koe-
ler en helpt om in de winter de 
kou buiten te houden.

Een groen 
dak houdt ook geluid tegen. 
Vooral een voordeel in steden en 
in de omgeving van vliegvelden. 

De origi-
nele dakbedekking gaat langer 
mee doordat deze niet wordt 
blootgesteld aan (zon)licht.

Tot slot het 
belangrijkste voordeel: Groene 
daken bevorderen de biodiver-
siteit. Sedum bloeit van mei tot 
oktober en de nectar dient als 
voedsel voor vlinders, bijen en 
hommels die op hun beurt weer 
worden gegeten door vogels. 

Voordelen van een groen dak
Een groen 

dak kan bij een regenbui behoor-
lijk wat water opnemen zodat er 
minder water in het riool terecht 
komt. Dat helpt om overbelasting 
van het riool door heftige buien 
te beperken en daarmee helpt u 
om de kans op overstromingen te 
verkleinen.

Een groen 
dak helpt fijnstof uit de lucht te 
vangen en draagt zelfs (een beetje) 
bij om CO2 op te nemen. 

Groene da-
ken helpen om de temperatuur 
in de bebouwde omgeving wat 
te verlagen. Prettig voor mens 
en natuur! Zelfs een betrekke-
lijk klein dak kan een gunstige 
invloed hebben. Logisch als je 
bedenkt dat een plat zwart dak in 
de zomerzon makkelijk 60-70 oC 
kan worden.

      Minder wateroverlast

      Schone lucht

      Minder hitte

      Minder geluid

      Duurzaam

      Biodiversiteit

Handig informatiepakket met tips en ideeën



Tekst: J.A. van Duren, Roel Wigman (redacteur)

Foto's: Sempergreen, GroendakPlant, Todays 
ontwerp en Groenedaken

Opmaak: Todays ontwerp

Sedum daken
Sedum is een laag blijvende vet-
plant die bijzonder goed tegen 
droogte kan. Sproeien is dus zel-
den nodig. Een in vele kleuren 
bloeiend sedumdak is ook nog 
eens een lust voor het oog.
Een sedumdak is de goedkoop-
ste vorm van een groen dak: het 
is makkelijk aan te leggen, ook 
door handige doe-het-zelvers 
en het vergt weinig onderhoud. 
Vrijwel ieder (plat) dak is hier-
voor geschikt.
Een sedumdak kan worden opge-
bouwd met cassettes of met mat-
ten. Google eens op sedumdak en 
klik op afbeeldingen. Inspirerend 
en informatief.

Daktuinen
Als in plaats van sedum wordt ge-
kozen voor andere planten (gras, 
(keuken)kruiden, lage struiken) 
dan spreken we doorgaans van 
een daktuin. 

Een daktuin brengt nog meer 
biodiversiteit door de grotere 
variatie in beplanting. Aan de 
andere kant is een daktuin (veel) 
duurder in aanleg en vergt meer 
onderhoud en beregening in tij-
den van droogte. Bovendien zijn 
lang niet alle bestaande daken 
geschikt om een daktuin (die 
150-500 kg per m2 kan wegen) te 
kunnen dragen.

Welke daken zijn geschikt om 
te veranderen in een groen 
dak?
Platte daken zijn bijna altijd ge-
schikt voor een sedumdak. Let 
wel op het draagvermogen en 
zorg voor een goede waterafvoer. 
Schuine daken tot 25-30 graden 
kunnen ook worden voorzien 
van een sedumdak, maar daar-
bij zijn aanvullende maatregels 
nodig om “afschuiven” van de 
plantjes te voorkomen. Zelfs zeer 
schuine daken van 45 graden en 
meer kunnen geschikt worden 
gemaakt voor een sedumdak, 
maar de kosten zijn natuurlijk 
veel hoger. 
Een daktuin vergt een zeer sterke 
dakconstructie. Laat u goed voor-
lichten!

Huurwoning
Voor huurders dient het aanbren-
gen van een groendak in goed 
overleg en met goedkeuring van 
de woningbouwcorporatie of VvE 
plaats te vinden, zij zijn immers 
eigenaar.

Aanlegkosten
Een sedumdak kost minimaal 
€ 40 per m2.  Een daktuin een 
veelvoud daarvan.

Onderhoud
Een sedumdak moet tweemaal 
per jaar (in maart en augustus) 
worden bemest. Hiervoor zijn 
speciale producten te koop.
Minimaal eens per jaar/in sep-
tember moet het onkruid van het 
sedumdak worden verwijderd.
Dan moeten ook de afvoeren voor 
regenwater worden gecontroleerd. 
Soms zal rond het groene dak 
een rand grind worden gelegd. 
Dit moet eens per jaar worden 
schoongemaakt.

Subsidie
Onder bepaalde voorwaarden kan 
subsidie worden verleend voor de 
aanleg van een groen dak. Kijk 
voor meer informatie op:

www.gemeentealtena.nl/
subsidies-en-regelingen/groene-
buurt 

       Er zijn 2 soorten groene daken

Heeft u een flink plat dak? 
Overweeg dan een combinatie van 

een sedumdak met daarop zonnepanelen. 

Een sedumdak is aanzienlijk koeler 
dan een 'zwart' dak en daardoor 

verhoogt een sedumdak het rendement 
van uw zonnepanelen.

https://www.gemeentealtena.nl/subsidies-en-regelingen/groene-buurt
https://www.gemeentealtena.nl/subsidies-en-regelingen/groene-buurt
https://www.gemeentealtena.nl/subsidies-en-regelingen/groene-buurt


Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland zorgt 
voor voldoende schoon opper-
vlaktewater en veilige dijken. 
Dat zijn de belangrijkste taken. 
Een handig overzicht vindt u op:

www.waterschaprivierenland.nl

Aan de slag met subsidie 
Klimaatactief!
Hoosbuien en extreem warme da-
gen komen steeds vaker voor. De 
overheid neemt maatregelen om 
onze leefomgeving daarop in te 
richten, maar kan extremen niet 
voorkomen. Met elkaar kunnen 
we wateroverlast of last van de 
hitte verminderen. Bijvoorbeeld 
door onze omgeving groener te 
maken. Ga samen met buren aan 
de slag. Met groene daken of het 
vervangen van tegels door gras 
en planten. Of koop met de hele 
buurt regentonnen. Het water-
schap heeft een subsidieregeling 
voor initiatieven waarbij wordt 
samengewerkt. Dus... kijk of u 
in aanmerking komt en ga aan 
de slag! Alle informatie over de 
subsidieregeling is te vinden op 

www.hohohoosbui.nl 

Water. 
Samen houden we het schoon.
Hoe houden we in Altena ons 
mooie water schoon? Da’s eigen-
lijk best eenvoudig. Als wij ons 
werk goed doen en een beetje hulp 
van u krijgen, komt het helemaal 
goed. 

Samen maken we Altena natuurlijker! 
Klimaatactief

U kunt ons helpen door bijvoor-
beeld geen chemicaliën door de 
gootsteen te spoelen maar weg te 
brengen. We kunnen er samen 
voor zorgen dat het water schoon 
blijft en dat we de kosten om het 
schoon te krijgen laag houden.

www.samenschoonwater.nl

Grip op Water Altena
De website waarop mensen, or-
ganisaties en overheid bij elkaar 
komen op gebied van het thema 
water: wateroverlast door hevige 
buien, droogte of hoge water-
standen van de rivieren. Meer 
dan ooit zijn deze onderwerpen 
relevant, juist voor Altena. We 
kenden wateroverlast in 2014 en 
2015, maar ook droogte in 2018 en 
2019. Hoe gaan we hiermee om? 
Hoe kunnen we overlast beperken? 
Kijk op:

www.altena.gripopwater.nl

Agrarische Natuur Vereniging 
(ANV) Altena Biesbosch is voor 
‘grip op water’ het aanspreekpunt 
voor inwoners (boeren en burgers) 
uit Altena in samenwerking met 
Waterschap Rivierenland en 
Gemeente Altena. 

www.anv-altenabiesbosch.nl/

We weten het allemaal: extreem 
weer zal door het veranderende 
klimaat steeds vaker voorkomen. 
Dat betekent ook hevigere bui-
en zodat de riolering en andere 
waterafvoeren het water op dat 
moment niet snel genoeg kunnen 
afvoeren met alle nare gevolgen 
van dien. Tuinen die veel water 
kunnen vasthouden helpen om 
overbelasting van de waterafvoer 
te beperken en bovendien hoeven 
we in droge perioden minder snel 
te sproeien. Een water-vriendelijke 
tuin is eenvoudig aan te leggen 
en niet duur. Het is een kwestie 
van goed nadenken bij het ont-
werpen (of bij de renovatie) van 
onze tuin.

Op www.hohohoosbui.nl staan veel 
leuke ideeën en op de achterzijde 
nog wat aanvullende tips.

Handig informatiepakket met tips en ideeën

http://www.hohohoosbui.nl


Minder tegels!
Tegels laten meestal geen water 
door. Jammer van al het water 
wat niet de grond kan binnen-
dringen en wat in droge tijden 
een mooie buffer had kunnen 
zijn voor uw tuinplanten. Grind 
is natuurlijk een bekend alter-
natief maar veel mensen zullen 
voor hun terras toch een 'harde' 
ondergrond wensen. Ook daarin 
bestaan gelukkig talloze moge-
lijkheden. 
Kijk eens op www.hohohoosbui.nl 
of zoek op internet op 'waterdoor-
latende verharding' en 'tuinpaden 
materiaal' voor inspiratie. 

Vijver of greppel
Een vijver die behoorlijk wat re-
genwater kan bergen past eigenlijk 
alleen in een wat grotere tuin. Voor 
kleinere tuinen is een greppel een 
eenvoudiger en goedkoper alter-
natief. Als u de uitgegraven grond 
naast de greppel deponeert wordt 
uw tuin nog meer bio-divers om-
dat u nu drie niveaus heeft: tuin, 
greppel en 'heuvel', allen met een 
verschillende vochtigheidsgraad 
en dus geschikt voor verschillende 
soorten planten.

Andere tuin-ideeën  
Is de tuin nog niet aangelegd of 
gaat u de tuin renoveren? 
Bekijk dan ook de themakaarten 
'De vogeltuin' en 'De insecten-
tuin'. Goed voor de biodiversiteit 
en ook voor u want wie houdt er 
nu niet van vogels en vlinders 
in de tuin.
Geen tuin maar wel een bal-
kon? Lees de themakaart 'De 
hangende tuin' en maak op een 
paar vierkante meter uw eigen 
natuur-oase.

Tekst: Grip op Water Altena, Jan van Duren, 
Roel Wigman (redacteur)
Foto's: Roel Wigman, Todays ontwerp, Wikipedia, 
Blommetje, Waterschap Rivierenland, Pexels en 
ANV Altena Biesbosch.
Opmaak: Todays ontwerp

De watervriendelijke tuin

Regenton
Een regenton die wordt aangeslo-
ten op de regenpijp mag eigenlijk 
in geen enkele tuin ontbreken. 
Plaats de regenton op een speciale 
standaard of op een stapel te-
gels zodat het kraantje helemaal 
onderin de regenton zit en u de 
regenton helemaal leeg kunt ma-
ken. Makkelijk als die aan het 
eind van de zomer moet worden 
schoongemaakt. Let erop dat het 
kraantje hoog genoeg zit om een 
(grote) gieter onder het kraantje te 
zetten. Pas als u de goede hoogte 
heeft bepaald kunt u de regenpijp 
op de juiste hoogte doorzagen en 
een regenton-vulautomaat plaatsen.

Het nut van een regenton wordt 
nog veel groter als u een of 
twee dagen vooruit probeert te 
kijken. Worden er zware buien 
verwacht? Zorg dan dat tevoren 
de regenton zo leeg mogelijk is. 
Als u geen zin heeft om met 
gieters te sjouwen, koppel dan 
een tuinslang aan het kraantje 
van de regenton en leg het eind 
van de slang in een bloemperk 
of in het gazon. Vergeet niet om 
het kraantje weer dicht te draai-
en als de ton leeg is! Ook op de 
overloop van een regenton kunt 
u een slang aansluiten en het 
eind op een geschikte plaats in 
de tuin leggen. Op die manier 
komt er nog minder water in het 
riool terecht.
Is er geen plaats voor een regen-
ton? Overweeg dan om toch een 
regenton vul-automaat of een 
andere aftap mogelijkheid op de 
regenpijp aan te sluiten met daar-
aan een slang die naar een perk 
of gazon leidt. Door een kraantje 
in de slang te plaatsen kunt u de 
waterafgifte naar uw tuin precies 
regelen.

Groene daken helpen 
ook om water vast te houden.
Zie themakaart 'Groendak'.

http://www.hohohoosbui.nl


Natuurinclusief bouwen
Samen maken we Altena natuurlijker! 

Verbouwen of renoveren
Het is natuurlijk ook mogelijk dat 
u gaat verbouwen of renoveren. 
In dat geval is het van belang om 
eerst te onderzoeken of er vogels 
of vleermuizen in de woning 
aanwezig zijn. Ze zijn beschermd 
volgens de wet Natuurbescher-
ming. In 2021 gaat deze wet over 
in de Omgevingswet waarin alle 
richtlijnen staan om de natuur 
te beschermen. Samen met uw 
architect kunt u een vergunning 
aanvragen bij de Gemeente. 

Nieuwbouw
Bij het bouwen van een woning 
komt de nadruk steeds meer te 
liggen op duurzaamheid. Dat wil 
zeggen dat de benodigde materialen 
zo gekozen worden dat ze een zo 
min mogelijke belasting vormen 
voor het milieu. Met die gekozen 
materialen moet dan ook nog 
een huis gebouwd worden dat 
energiezuinig is. 
Zo zuinig dat er, zo mogelijk, 
net zoveel energie geproduceerd 
wordt als er wordt opgemaakt. 
Voor dat laatste worden de wonin-
gen zodanig gebouwd dat ieder 
kiertje ontbreekt. De muren zijn 
glad en dicht, de pannen sluiten 
bijna hermetisch op elkaar aan, 
enzovoort. De warmte kan zo in 
de winter nog nauwelijks ont-
snappen. Dat is dus heel gunstig 
voor het milieu zou men zeggen. 
Maar er zit een keerzijde aan 
deze manier van bouwen en dat 
is dat de natuur er een beetje bij 
inschiet. 
Konden de huismussen voorheen 
gemakkelijk nestelen onder 
de dakpannen, met de huidige 
manier van bouwen is dat niet 
meer mogelijk. 
Konden de vleermuizen voorheen 
gemakkelijk door een openstaan-
de voeg naar de spouwmuur of 
achter een luik naast het raam-
kozijn beschutting zoeken. 
Tegenwoordig gaat dat niet 
meer. Gevolg is dat we steeds 
minder vogels en vleermuizen 
rond onze huizen zien en steeds 
meer muggen. 

Bouw mét de natuur
Dat moet en kan anders door 
natuurinclusief te bouwen. 
Dat wil zeggen dat we in onze 
nieuwbouwhuizen weer vogels, 
vleermuizen en insecten gele-
genheid geven om er te nestelen. 
En dat kan gelukkig eenvoudig 
en goedkoop. Voorwaarde is wel 
dat er op tijd aan wordt gedacht. 
Zo zijn er mooie inbouwstenen 
te koop die gemakkelijk in de 
buitenmuur kunnen worden 
aangebracht. Uw architect of 
woningbouwvereniging kan ze 
gemakkelijk inpassen in het 
werk en het is een meerwaarde 
voor uw woning en uw toekom-
stige leefomgeving. Hopelijk ziet 
u de noodzaak hiervan in en 
maakt u een verstandige keuze.

Huurwoning
Voor huurders dient het aanbren-
gen van nestvoorzieningen in 
goed overleg en met goedkeuring 
van de woningbouwcorporatie of 
VvE plaats te vinden, zij zijn im-
mers eigenaar. 

Deze stenen nestkasten zijn niet zelf te maken. 
Het is daarom van belang om vroegtijdig met de architect 

te overleggen welke nestkast, of nestkasten, uw voorkeur heeft 
en ook in welke gevel ze kunnen.

Handig informatiepakket met tips en ideeën



Tekst: J. van Haaften, Roel Wigman (redacteur)

Foto's: J. van Haaften, Vivara Pro, Wikimedia, 
Pexels, GroendakPlant en Wikipedia

Opmaak: Todays ontwerp

Groene daken
Wanneer u met uw woning de 
natuur een extra impuls wilt ge-
ven kan dat met een groen dak. 
Een dak met daarop een groen 
dek van planten. Het voordeel 
van zo’n dak is dat u een extra 
natuurgebied creëert voor plan-
ten en dieren. Dat is mooi mee-
genomen want de verstening van 
veel dorpen en steden neemt 
hand over hand toe! 

De klimaatverandering die we, 
met name de laatste jaren, mee-
maken heeft tot gevolg dat de 
zomers steeds warmer worden. 
Veel woningen worden ook daar-
om geïsoleerd. Met een groen dak 
maakt u een extra isolatielaag op 
het platte dak of dak met een 
lichte helling. In huis blijft het 
daardoor ’s zomers koeler en ’s 
winters warmer. Ook houdt zo’n 
dak veel regenwater vast. Tijdens 
hoosbuien komt het regenwa-
ter dan niet direct in het riool, 
maar wordt langzaam afgegeven. 
Samenvattend kun je zeggen dat 
een groen dak dus goed is voor 
mens, plant en dier! Met de 
themakaart ‘Groendak’ gaan we 
nog wat dieper in op de aspec-
ten en noemen de details waar u 
op moet letten bij het ontwerpen 
van het dak.

Groene gevels
Als de zon een groot deel van de 
dag op de gevel staat te branden 
zal de temperatuur van de direc-
te omgeving en in uw huis flink 
toenemen. Wanneer u zou kiezen 
voor een groene gevel zou dit 
verschijnsel verleden tijd zijn. 
De planten kunnen de warmte 
goed absorberen en zorgen ook 
nog eens voor extra zuurstof!
Groene gevels of verticale gevel-
tuinen kunnen worden gemaakt 
van klimplanten die tegen de 
muur opgroeien. Maar de vraag 
is of dat zo verstandig is. Beter 
kunt u een klimrek voor de muur 
zetten met een tussenruimte van 
± 6cm. De voordelen daarvan 
zijn dat de planten zich niet zo 
snel aan de muur hechten en 
er in de klimplanten ook vogels 
kunnen nestelen. Bij laagbouw 
kunnen de planten gewoon in de 
tuingrond worden geplant. 
Er bestaan ook speciale gevel-
systemen voor optimale groei en 
ter voorkoming van gevelschade.

Informatie
Via internet is er heel veel infor-
matie te vinden. Hierna volgen 
een aantal adressen.

Via de toolkit op de website van 
Natuurinclusief Altena leest u 
nuttige tips en info. 

www.natuurinclusiefaltena.nl

Via ‘advies op maat’ kunt u een 
checklist starten en stap voor 
stap naar een keuzemogelijkheid 
voor muur, dak etc.. 
Checklist Groen Bouwen: 

www.checklistgroenbouwen.nl 

Voor inbouwstenen voor vleer-
muizen, vogels of insecten kunt 
u een ruim assortiment vinden 
bij Vivara Pro. 

www.vivarapro.nl/producten

Meer informatie over een Omge-
vingsvergunning vindt u o.a. op 
de website van de Rijksoverheid.

www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/natuur-en-
biodiversiteit/vraag-en-antwoord/
wanneer-moet-ik-een-
omgevingsvergunning-aanvragen

https://www.natuurinclusiefaltena.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-een-omgevingsvergunning-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-een-omgevingsvergunning-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-een-omgevingsvergunning-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-een-omgevingsvergunning-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-een-omgevingsvergunning-aanvragen


groen maakt gelukkig!

zuivert grond

rustgevend

minder ongedierte zuivert de lucht
minder onderhoud zuurstof

 reguleerd omgevingstemperatuur

eetbare vruchten/noten

trekt woningzoekers aan

geurende bloesem 
of kleurige 
herfstbladeren

verhoogt waarde vastgoed

sierwaarde

biodiversiteit
verbetering fl ora en fauna

minder wateroverlast
zuivert water

grond beter bewerkbaar 

Bomen en struiken
Van bomen en struiken kunnen 
we vaak tientallen jaren plezier 
hebben.  Ze zorgen voor:

∙   Schaduw en koelte als het 
warm is.

∙   Wateropname tijdens heftige 
regenbuien.

∙   Helpen de lucht schoon te 
houden.

∙   Schuil- en nestgelegenheid 
voor vogels, insecten en kleine 
zoogdieren.

Bedenk voor de aanschaf welke 
eigenschappen van de boom of 
struik u het belangrijkst vindt:

∙   Schaduw (tuin, terras, gevel).

∙  Sierwaarde (bloesem, bladeren, 
kleur, vorm).

∙  Eetbaar (vruchten, bessen, 
noten).

∙   Insecten (vlinders en bijen).

∙  Vogels (dichte stekelige struiken, 
bomen met dichte kruin).

∙  Privacy (inkijk van buren/
voorbijgangers of camouflage 
van lelijk uitkijkpunt).

Bedenk ook hoe lang een boom 
of struik bloeit want dat varieert 
van enkele weken tot enkele 
maanden per jaar. Planten die 
vroeg in het voorjaar bloeien zijn 
belangrijk voor insecten en die 
zijn weer van belang om onze 
voedselgewassen te bestuiven.

Hoeveel ruimte is er?
Houd bij de aanschaf van een 
boom of struik rekening met de 
afmetingen (hoogte maar ook 
breedte) van 'de volwassen' boom 
of struik. Het zou jammer zijn 
om na een paar jaar te ontdekken 
dat de boom of struik eigenlijk 
te groot is voor uw tuin, overlast 
veroorzaakt bij uw buren of en-
kele malen per jaar moet worden 
gesnoeid.

Nabij bebouwing of bestrating.
Houdt rekening met de ruimte 
voor de wortelgroei, het zonlicht 
en regenwater. 
Erfgrens met buren.
Informeer naar de regels van de 
overheid en gemeente.
Zonnepanelen 
Nu of in de toekomst? Schaduw 
in de zomer en bladeren in de 
herfst verminderen de opbrengst 
aanzienlijk.
Kleine tuin?
Denk dan eens aan dak- of lei-
bomen of een groene haag.

Bomen en struiken
Samen maken we Altena natuurlijker! 

Welk seizoen?

herfst
- gekleurde herfstbladeren 
- eetbare vruchten/noten 

winter
- groenblijvend
- bladverliezend
- lichtdoorlatend
- decoratieve stam
-  schuilplek voor de 

vogels 

lente 
- bloesem
- vogels
- insecten 

zomer
- zitplek in schaduw
-  zonwering voor  

raam of terras
- eetbare vruchten

Handig informatiepakket met tips en ideeën

Klim- en leiplanten hebben maar wei-
nig ruimte nodig. Ideaal voor een kleine 
tuin. Waar kunt u aan denken:

∙ leifruit (appels, peren)

∙  klimrozen met bottels (hondsroos, egelantier)

∙  leidende framboos of japanse wijnbes (eetbaar)

∙ vuurdoorn (felrode of oranje bessen, vogels)

∙ Hedera (groenblijvende klimmer, herfstbloei)



Tekst:  Todays ontwerp, J. van Duren, 
Roel Wigman (redacteur)

Foto's & illustraties:  Todays ontwerp, Wikimedia, 
Pixabay, Piqsels en Pxhere

Opmaak:  Todays ontwerp

Groenblijvende zilverbes of olijfwilg
Elaeagnus x ebbingei 

∙ lei- en vormsnoei
∙ eetbare bessen en aantrekkelijk voor insecten
∙ hoogte tot 5 meter

 Amandelwilg  'struik of boom'
Salix traindra 'Semperflorens'

∙ jonge takken te gebruiken voor vlechtwerk 
∙ bloeitijd april - oktober (bijen) 
∙ hoogte 6 - 7 meter

Gewone lijsterbes
Sorbus aucuparia 

∙ rijpe bessen zijn eetbaar (vogels)
∙ witte schermbloemen (mei - juni) 
∙ groeit smal, hoogte 15 meter

Cornus mas 'boom, haag of heester'
Sorbus aucuparia

∙ mooie geel/oranje herfstkleuren
∙ gele bloesem (feb - mrt)
∙ eetbare bessen (vogels)
 
Meidoorn 'stoere haag'
Crateaegus monogyna/laevigata 

∙ witte bloesem in mei (snoei juni na de bloei) 
∙ najaar bladverliezend met rode bessen (vogels) 
∙ hoogte tot 5 meter
 
Appel of perenboom 
Malus of Pyrus

∙ Ook als leibvorm mogelijk
∙ eetbaar en sierlijke bloesem (bijen)
∙ hoog of laag? Let op de onderstam
 
Zoete kers
Prunus avium

∙ kleine eetbare vruchten (juli, vogels)
∙ witte bloemen (april, bijen)
∙ hoogte tot 15 - 20 meter
 
Mispel 'struikachtige boom'
Mespilus germanica

∙ mispels oogsten als ze zacht zijn (na 1e vorst)
∙ zoet geurende bloemen (mei- juni)
∙ hoogte tot 6 meter

Aanplanten boom of struik
Een goede periode om uw boom 
te kiezen en te reserveren 
bij de boomkweker is in het 
groeiseizoen. Gaat u een grote 
boom plaatsen dan kunt al met 
de voorbereidingen beginnen als 
het weer nu lekker is. 
Graaf voor de boom een extra 
ruim plantgat. Ook de grond on-
deraan in de kuil goed losmaken. 
De hoogte van een steunpaal be-
paalt tot ongeveer de helft van de 
boomstam. Zanderige grond kunt 
u vermengen met compost. En 
kleigrond met zand. 

Het planten van een boom doet u 
bij voorkeur in de herfst. 

Plaats de bovenkant van de 
boomkluit op gelijke hoogte als 
het omringende grondniveau. 
Zachtjes aanvullen met grond 
en de boom even ‘schudden’ zo-
dat de grond aansluit tussen de 
wortels. De grond zachtjes aan-
trappen, een laagje grond en nog-
maals aantrappen om ‘nazakken’ 
te voorkomen. Giet de plaats met 
ruim water en bedek de bodem 
met wat compost.

<< De boom of struik voor de bijgeleverde 
coupon is af te halen in de periode oktober  
tot en met maart. 

                      Bomen en struiken voor een kleine tuin:

Bessenstruiken:
kruisbes

zwarte bes

witte of rode bes

Gratis boom voor uw tuin!
Met behulp van de coupon kunt u een boom of struik 

afhalen bij Boomkwekerij JC van der Beek, 
Parallelweg 20, 4261 GA in Genderen.

Meer informatie vindt u op de coupon in de vorm 
van een boompje.

*  U kunt naast een boom of struik ook kiezen voor een vogelhuis of insectenblok. 
   Meer informatie leest u in de themakaarten 'Vogels' en 'Insecten'. 

In 8-vorm 
aanbinden 
voorkomt
schuren.



 “Als de bijen van de aardbodem 
verdwijnen, heeft de mens nog slechts vier 
jaar te leven; geen bijen, geen bestuiving, 

geen planten, geen mensen..” 

Albert Einstein

Samen maken we Altena natuurlijker! 
InsectenHandig informatiepakket met tips en ideeën

Zoals Albert Einstein al zei, is de 
mens voor veel van zijn voedsel 
afhankelijk van bestuiving door 
insecten. Hier in Nederland zijn 
dat met name bijen en hommels 
die de bestuiving doen. De bijen 
vliegen vaak als het wat warmer 
weer wordt, maar de hommels 
kunnen ook bij kouder weer 
al vliegen, wat in het vroege 
voorjaar als onze fruitbomen 
in bloei staan erg belangrijk is, 
want Nederlands weer kan nog-
al wispelturig zijn. 

Fruit en groenten worden dus 
door insecten bestoven, denk aan 
appels, peren, pruimen, kersen, 
druiven, aardbeien, maar ook 
paprika’s, tomaten, aubergines, 
pompoenen en radijsjes. Nu 
denkt u bij deze laatsten mis-
schien, hoezo dan? Nou de zaden 
die elk jaar gezaaid worden om 
nieuwe radijzen te planten ko-
men tot stand doordat de bijen 
de bloemen van de radijsplant 
bevrucht.
Als dit niet zou gebeuren, dan 
zouden er ook geen zaden meer 
zijn om nieuwe radijsjes te zaaien.

In sommige landen is het met 
de insectenpopulaties al zo erg 
gesteld, dat ze fruit zelf met de 
hand moeten bestuiven.
Zonder insecten zouden we dus 
alleen nog maar windbestoven 
voedsel producten, zoals mais 
en graan hebben en soorten die 
zich ook door bollen of knollen 
kunnen vermeerderen. Ons voed-
sel palet zou dan wel heel saai 
worden. En onze tuin evenzeer, 
want vele bloemen zijn voor hun 
voortbestaan (het maken van za-
den) afhankelijk van bestuivende 
insecten. Eigenlijk zegt de plant 
het al, een bloem betekent dat er 
een bestuivend insect gelokt wordt, 
of met kleur dan wel met geur.

Om de insecten in Altena te 
helpen is in het informatiepak-
ket een coupon bijgesloten voor 
een gratis insectenblok. Het in-
sectenblok hangt u op een wind-
stille plaats, het liefst in de zon, 
maar in de schaduw kan ook, op 
een hoogte van  0,5 tot 2m. Zorg 
dat de openingen van de gangen 
zo gericht zijn dat er geen regen 
in kan komen (de meeste regen 
komt vanuit het zuidwesten), on-
der een afdak kan ook, dan kun-
nen de openingen zelfs verticaal 
omhoog staan.

Echter, met alleen een insecten-
blok zijn we er niet. Ook uw tuin 
moet insectvriendelijker worden. 

Gratis insectenblok voor uw tuin!

Met behulp van de coupon kunt u een
insectenblok afhalen bij Klompenmakerij 

Den Dekker, Korn  28, 4271 BP in Dussen. 
Meer informatie vindt u op de coupon 

in de vorm van een huisje.

*  U kunt i.p.v. een insectenblok ook kiezen voor een vogelhuis. 
Meer informatie leest u in de themakaart 'Vogels'. Naast één van 
deze dierenverblijven mag u een boom of struik uitzoeken. Meer 
informatie leest u in de themakaart 'Bomen en Struiken'.



Tekst: Kim Renders, Roel Wigman (redacteur)

Foto's: Kim Renders, Roel Wigman, Flickr, 
Pixabay, Piqsels en Pixnio

Opmaak: Todays ontwerp

Bijenplanten
Planten die goed voor bijen zijn 
vindt u hier, hier kunt u zoeken 
op maand en soort:

www.bijenplanten.
ontwikkelcentrum.nl/plant/zoeken/
pagina/1?filter=bloeimaand%
255B0%255D%3Djanuari

Wanneer uw tuin is omgetoverd 
tot bijenparadijs, kunst u genieten 
van een prachtige en levendige 
tuin onder het genot van een lek-
ker kopje koffie of thee. Bijen en 
andere nuttige insecten zullen al 
snel uw tuin weten te vinden.

Bijen en insecten herkennen
U kunt de insecten die uw tuin 
bezoeken identificeren door on-
derstaande links te gebruiken 
of de app Obsidentify gratis te 
downloaden.

www.eis-nederland.nl/
publicaties/soortzoekers-eis

www.natuurpunt.be/nieuws/
natuurherkenner-je-broekzak-met-
de-app-obsidentify-20200326

Insectenhotel 
Mocht u de smaak te pakken 
hebben en wilt u meer informa-
tie over  hoe u het beste zelf een 
insectenhotel kunt maken, dan 
kunt u kijken op :

www.bestuivers.nl/bijenhotels

Uw tuin aantrekkelijk maken 
voor bijen
U kunt dan denken aan het 
neerzetten van nectarplanten, 
maar ook een rommelhoekje 
waar hommels hun nest kunnen 
maken, of solitaire bijen hun 
modder kunnen halen om de 
nestgangen dicht te maken.

En zelfs bij de planten moet u 
goed opletten dat deze niet te 
ver doorgekweekt zijn, zodat ze 
geen voedselwaarde meer hebben. 
Bloemen waar u geen meeldraden 
meer kunt ontdekken, of die niet 
ruiken zijn vaak niet meer waar-
devol als voedselplant. Verder 
moet u proberen planten neer 
te zetten die elkaar afwisselen 
met bloeien, want bijen zijn van 
vroeg in het voorjaar, tot laat 
in de herfst actief, dus bollen 
(krokussen) en bomen (esdoorn) 
vroeg in het jaar, gevolgd door 
voorjaars- en, zomerbloeiers, en 
eindigen met herfstbloeiers als 
aster en klimop. Meer inspiratie 
en informatie voor een insect-
vriendelijke tuin vindt u in de 
themakaart 'Insectentuin'.

https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/zoeken/pagina/1?filter=bloeimaand%255B0%255D%3Djanuari
https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/zoeken/pagina/1?filter=bloeimaand%255B0%255D%3Djanuari
https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/zoeken/pagina/1?filter=bloeimaand%255B0%255D%3Djanuari
https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/zoeken/pagina/1?filter=bloeimaand%255B0%255D%3Djanuari
https://www.eis-nederland.nl/publicaties/soortzoekers-eis
https://www.eis-nederland.nl/publicaties/soortzoekers-eis
https://www.natuurpunt.be/nieuws/natuurherkenner-je-broekzak-met-de-app-obsidentify-20200326
https://www.natuurpunt.be/nieuws/natuurherkenner-je-broekzak-met-de-app-obsidentify-20200326
https://www.natuurpunt.be/nieuws/natuurherkenner-je-broekzak-met-de-app-obsidentify-20200326
https://www.bestuivers.nl/bijenhotels


Doordat Nederland steeds meer 
bebouwd wordt en de nieuwbouw 
tuinen steeds kleiner worden, is 
er voor de meeste vogels geen 
nestgelegenheid meer te vinden. 
Dit kunt u veranderen door een 
nestkastje op te hangen. Nestkas-
ten zijn er voor diverse soorten vo-
gels. Welke soort nestkast u moet 
kiezen hangt af van de vogels in 
uw tuin. Elke soort heeft zo zijn 
voorkeuren, zo is de invliegope-
ning voor een koolmees groter 
dan die voor een pimpelmees, 
maar kan de pimpelmees en zelfs 
de huismus ook een nestkast voor 
een koolmees bewonen. Een me-
rel of roodborst hebben liever een 
halfopen kast. Om de vogels in 
Altena te helpen is in het infor-
matiepakket een coupon bijgeslo-
ten voor een gratis vogelnestkast.

Hoe plaatst u de nestkast? 
U kunt een nestkast altijd ophan-
gen, het kan dan alleen zijn dat 
u pas het volgende jaar bewoners 
krijgt als u te laat in het seizoen 
bent, maar soms kan de kast ook 
voor het tweede broed dienen. 

Hang de kast in 
het najaar op, dit levert tevens in 
de winter schuilmogelijkheden 
op voor de vogels.  Later kan ook, 
maar zorg in elk geval dat de kast 
voor maart hangt.

Hang de kast op 
een rustige plek, waar de vogels 
niet te veel gestoord worden tij-
dens het nestelen. 

Op circa 2 meter 
of hoger voor dichte kasten en 1,5 
tot 2 meter voor halfopen kasten. 
De halfopen kasten moeten dan 
wel beschut hangen in een heg 
of klimop bijvoorbeeld, zodat ze 
voor roofdieren zoals katten en 
roofvogels niet goed zichtbaar zijn.

Hang de dichte 
kast met de invliegopening naar 
het noorden, noordoosten of oos-
ten, zo hangt hij uit de wind en 
regen en wordt het als het zon-
nig weer is nooit te warm in de 
kast. Als u echter geen andere 
mogelijkheid hebt, maar wel een 
beschutte plek heeft op het zui-
den, waar ook schaduw is, kunt u 
dit natuurlijk ook proberen. Zorg 

wel dat er geen takken direct 
voor de opening hangen. Maar 
een struik dichtbij is ideaal. De 
vogels kiezen echter toch de plek 
die het beste is voor hen.

Een nestkast 
ophangen zonder beplanting in 
uw tuin te zetten is zinloos, als 
u vogels in uw tuin wilt  zult u 
ook moeten zorgen dat uw tuin 
aantrekkelijk is voor de vogels 
om er te komen en te zijn. Zo 
zijn struiken in de buurt voor 
schuilmogelijkheden belangrijk, 
een voedersilo voor voedsel en 
een waterschaal voor drinken en 
wassen. En zorg dat als u katten 
hebt deze niet naar buiten gaan 
tijdens het broedseizoen. U bent 
anders een lopend buffet voor 
de kat aan het regelen en niet 
de vogels aan het helpen. Meer 
inspiratie en informatie voor een 
vogelvriendelijke tuin vindt u in 
de themakaart 'De vogeltuin'.

De meeste vogels 
zijn territoriaal in het broed-
seizoen, dit betekent dat ze een 
gebied met voldoende voedsel 
en water verdedigen tegen soort-
genoten of concurrent soorten. 
Hang daarom de kasten ver ge-
noeg uit elkaar, minimaal 3 m, 
maar liever meer, anders zijn ze 
veel tijd en energie aan de ver-
dediging van hun gebied kwijt 
terwijl ze die eigenlijk aan het 
broeden moeten besteden.  Huis-
mussen en zwaluwen zijn kolo-
niebroeders, die zitten wel graag 
met zijn allen bij elkaar en dan 
moeten de kasten juist zo dicht 
mogelijk bij elkaar hangen. 

Maak in het na-
jaar in elk geval de kast schoon. 
U kunt dan zien of de kast bezet 
is geweest. Soms zult u zien dat 
er in het nestje nog dode jongen 
zitten, die te zwak waren. Deze 
zijn dan in de loop van het groei-
en van de jongen bedekt met 
nieuw mos om het hygi√´nisch te 
houden voor de levende jongen.       

Samen maken we Altena natuurlijker! 
VogelsHandig informatiepakket met tips en ideeën

Gratis vogelhuis voor uw tuin!

Met behulp van de coupon kunt u een
vogelhuis afhalen bij Klompenmakerij 

Den Dekker, Korn  28, 4271 BP in Dussen. 
Meer informatie vindt u op de coupon 

in de vorm van een huisje.

      Overwinteren

      Rustige plek

      Hoog en droog

      Aanvliegroute

      Groene tuin

      Fijne buren

      Lekker schoon

*  U kunt i.p.v. een vogelhuis ook kiezen 
voor een insectenblok. Meer informatie 
leest u in de themakaart 'Insecten'. 
Naast één van deze dierenverblijven 
mag u een boom of struik uitzoeken. 
Meer informatie leest u in de thema-
kaart 'Bomen en Struiken'.

 Huismus



Tekst: Kim Renders en Roel Wigman (redacteur)

Foto's: Kim Renders, Roel Wigman, Pixabay
en Wikimedia

Opmaak: Todays ontwerp

Ringmus   
∙ nestkastopening: 34 mm

∙ eieren: 4-6 wit-bruingevlekt

∙ broedduur: 11-12 dagen 

∙ voerperiode in kast: 17 dagen. 

∙ voerduur in tuin: 7-14 dagen

∙ legsels: 2-4 per seizoen 

∙  voedsel: graan, onkruidzaden, 
insecten  

Huismus 
∙ nestkastopening: 34 mm

∙ eieren: 7-13 wit-gevlekt

∙ broedduur: 13-15 dagen

∙ voerperiode in kast 8-21 dagen

∙ voerduur in tuin: 14-21 dagen

∙ legsels: 2-3 per seizoen

∙  voedsel: graan, onkruidzaden, 
insecten, bessen, pinda's, vetbollen

Merel 
∙ nestkastopening: halfopenkast

∙ eieren: 4-5 blauw-groen gevlek

∙ broedduur: 11-15 dagen

∙ voerperiode nest: 12-15 dagen

∙ legsels: 2 per seizoen

∙ voerduur in tuin: 14-21 dagen

∙  voedsel: wormen, insecten, bessen, 
fruit

Ze houden van een struiken met gazon 
in de buurt. 

Winterkoning
∙ nestkastopening: 28 -30 mm

∙  eieren: 5-7 wit met roodbruine 
vlekjes

∙ broedduur: 13-15 dagen

∙ voerperiode in kast: 15-19 dagen

∙ legsels: 2 per seizoen

∙ voerduur in tuin: 18 dagen

∙  voedsel: insecten, rupsen, spinne-
tjes, zaden

Koolmees 
∙ nestkastopening: 32 -35mm

∙ eieren: 7-15 wit met rode vlekjes

∙  broedduur: 13-15 dagen, start als 
er 8-10 eieren zijn

∙ voerperiode in kast: 18-21 dagen

∙ legsels: 1-2 per seizoen

∙ voerduur in tuin: 14-21 dagen

∙  voedsel: insecten, rupsen spinnetjes, 
zaden, pinda's, zonnebloempitten  

Pimpelmees: 
∙ nestkastopening: 28 -32 mm

∙  eieren: 7-13 wit met roodbruine 
vlekjes

∙ broedduur: 13-15 dagen

∙ voerperiode in kast: 18-21 dagen

∙ voerduur in tuin: 14-21 dagen

∙ legsels: 1-2 per seizoen

∙  voedsel: insecten, rupsen spinnen, 
zaden, pinda's, zonnebloempitten  

Roodborst 
∙ nestkastopening: halfopenkast

∙  eieren: 5-7 blauw-wittig met rode 
vlekjes

∙ broedduur: 12-15 dagen

∙ voerperiode nest: 13-15 dagen

∙ voerduur in tuin: 14-21 dagen

∙ legsels: 2 per seizoen

∙  voedsel: insecten, rupsen, spinnetjes, 
bessen, zaden, pinda's, zonne-
bloempitten

Ze houden van een rommelige tuin. 

Er is op vogelbescherming.nl een 
gratis app te vinden om 93 vogels 
te herkennen:

Hier vind u plaatjes, geluid en 
algemene kenmerken en voorko-
men. De app maakt het tevens 
mogelijk om mee te doen met de 
nationale tuinvogel telling!

Scan de QR code om op de website 
te komen.

www.vogelbescherming.nl/
ontdek-vogels/zelf-doen/
vogels-kijken/app-tuinvogels

                  De meest voorkomende tuinvogels:

Maak zelf je winter vogelvoer!

Roodborst

Spreeuw

Koolmees



Zwerfafval
Samen maken we Altena natuurlijker! 

Een Altena vrij van zwerfafval 
is belangrijk voor mens, dier 
en milieu. Het is bepalend voor 
ons leefplezier in de buurt, onze 
gezondheid en voor de manier 
waarop we veiligheid ervaren op 
straat.
 
ZAPpen
Het zwerfafvalpakken (ZAPpen) 
is een mooie oplossing om de 
negatieve gevolgen voor de leef-
omgeving te beperken maar het 
voorkomen van zwerfafval is nog 
beter. Dit kan worden bereikt 
door inwoners bewust te ma-
ken van hun gedrag, voldoende 
aanbod van afvalbakken en het 
stimuleren van hergebruik van 
materialen, zoals statiegeld op 
glas, plastic en blik.

In onze regio belanden er grote 
hoeveelheden zwerfafval in weg-
bermen, parken en waterwegen. 
Dit zijn vaak verpakkingsmateri-
alen zoals blikjes, flesjes en tas-
jes. Maar ook feestartikelen zoals 
confetti en ballonnen. Met name 
confetti is zeer lastig te verwijde-
ren, vooral als het in de vegetatie 
waait of onder wordt geschoffeld. 
Tenslotte valt het op dat er langs 
de schoolroutes en de afritten 
van grote wegen extra veel zwerf-
afval ligt.

Gevaarlijk 
Dat zwerfafval er slordig uitziet is 
nog niet eens het ergste. Ten eerst 
kunnen dieren ernstig gewond 
raken of overlijden wanneer zij 
via hun voer restanten zwerfvuil 
binnenkrijgen in de vorm van 
scherpe stukken plastic en blik. 
Daarnaast doet plastic er tien-
tallen jaren over om te ‘vergaan’. 
Maar dan nóg is het niet weg! 
Het valt in steeds kleinere stukjes 
uiteen, zó klein dat ze niet eens 
meer zichtbaar zijn (microplastics). 
Maar ze worden wel opgenomen 
in de grond in het water en wor-
den gegeten door organismen. 

Wij krijgen zelf al microplastics 
in ons lichaam via de lucht, 
het water en ons voedsel. 
 
Plastic drijft ook af naar 
zee en klontert samen in 
de plasticsoep midden in 

de oceaan, tot een gebied dat 
groter is dan heel Frankrijk.  
Papieren zakdoekjes en zelfs 
sigarettenpeuken worden door 
vogels uitgeplozen en verwerkt 
in hun nesten. 

Handig informatiepakket met tips en ideeën



Tekst: Jos Korthout, Roel Wigman (redacteur)

Foto's: Jos Korthout, Wikimedia, BS de Bolderik, 
Jan van Haaften, The Zooooo, Nederland Schoon 
en Flickr.

Opmaak: Todays ontwerp

In de onderstaande filmpjes 
van ‘Supporter van Schoon’ en 
‘Willem Wever’ wordt verteld 
hoe lang het duurt voordat afval 
afgebroken wordt en hoe het zit 
met de plasticsoep.

www.youtube.com/
watch?v=TiMOBjojNHQ   

www.youtube.com/
watch?v=3z1_SFw2w1Y 

Voor meer informatie over zwerf-
afval kunt u terecht bij Nederland 
Schoon: 

www.nederlandschoon.nl/

Zwerfafvalpakkers (ZAPpers) zijn 
hard nodig om de negatieve 
effecten van zwerfvuil te voor-
komen door het ruimen van 
het afval dat ze op straat of in 
de natuur aantreffen. Er zijn al 
meer dan 100 ZAPpers actief in 
Gemeente Altena. Gelukkig ko-
men er nog geregeld mensen bij. 
Er gaat ook een voorbeeldfunctie 
van uit. Hierdoor worden steeds 
meer mensen alert, praten er on-
derling over wat ze tegenkomen 
en spreken er elkaar op aan. 
Zo werken we samen aan een 
schoner en prettiger wordende 
omgeving.

ZAPpen is leuker dan u denkt. 
Voor sommigen is het verstillend 
en rustgevend. U krijgt geregeld 
een opgestoken duim, een compli-
ment of een bedankje. Het geeft 
veel voldoening. 

Iedereen, jongeren en ouderen, 
kunnen meedoen op hun eigen 
tijd en plaats. Als u zich aan-
meldt als ZAPper bij Gemeente 
Altena krijgt u een afvalgrijper, 
afvalhouder, handschoenen en 
een fluorescerend hesje in bruik-
leen. Voor het verzamelen van 
het afval krijgt u ook speciale 
afvalzakken. Tenslotte bent u als 
ZAPper ook aanvullend verzekerd 
via de vrijwilligersverzekering 
van Gemeente Altena.

Zodra u volle vuilniszakken 
heeft kunt u de gemeente bellen 
via 0183-516 100 en geef aan dat 
u ZAPper bent. Zij halen de vol-
le zakken bij u op. Ook krijgt u 
nieuwe als u die nodig heeft.

HelemaalGroen zet zich in voor 
een schone omgeving. In de gra-
tis app is zichtbaar waar zwerf-
vuil is opgeruimd. Dit werkt sti-
mulerend, want zo is te zien dat 
ook anderen actief zijn.
HelemaalGroen is er voor ieder-
een die wil helpen het zwerfvuil 
in de wereld te verminderen. Of 
je nu loopt, fietst of rijdt in een 
scootmobiel. Je bent nuttig bezig
terwijl je in beweging bent. Alle 
beetjes helpen; samen kleuren 
we Nederland HelemaalGroen!

Jos Korthout, een bekende ZAPper 
uit Woudrichem, komt tijdens zijn 

ZAProndes de meest wonderlijke dingen tegen, 
waarmee hij samen met andere ZAPpers een 

Rariteitenkabinet aanlegt. 

www.gemeentealtena.nl/
afval/buurtbeheer-
door-bewoners/
aanmelden-zapper

Kijk voor meer informatie 
op www.helemaalgroen.nl 
en download de gratis app!

https://www.youtube.com/watch?v=TiMOBjojNHQ
https://www.youtube.com/watch?v=TiMOBjojNHQ
https://www.nederlandschoon.nl/
https://www.gemeentealtena.nl/afval/buurtbeheer-door-bewoners/aanmelden-zapper
https://www.gemeentealtena.nl/afval/buurtbeheer-door-bewoners/aanmelden-zapper
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Lokaal uit Altena
Samen maken we Altena natuurlijker! 

Puur uit Altena
Agrariërs en natuurverenigingen 
staan nogal eens lijnrecht tegen-
over elkaar. 
Gelukkig niet in Altena, in onze 
regio werken ze al jaren samen 
om boer en burger met elkaar 
te verbinden. De samenwerking 
tussen de streekproducenten,  
de Agrarische natuurvereniging 
(ANV) Altena Biesbosch en ZLTO 
Altena Biesbosch, is een voorbeeld 
voor de rest van Nederland. De 
drie partijen werken samen on-
der de vlag van Puur uit Altena. 
Ze organiseren onder andere 
activiteiten waarmee ze laten zien 
wat er in de agrarische sector 
speelt. Een mooi voorbeeld is de 
Boerenerfdag die jaarlijks wordt 
georganiseerd in de regio. 

Een andere belangrijke speerpunt 
van Puur uit Altena vormen de 
streekproducten.
Mede door de coronacrisis is 
de vraag naar streekproducten 
enorm gestegen. Mensen zijn 
zich steeds meer bewust van hun 
ecologische voetafdruk en kie-
zen daarom eerder voor streek-
producten in plaats van uit het 
buitenland geïmporteerd groente 
en fruit. Steeds meer mensen 
ontdekken de grote verscheiden-
heid aan producten uit Altena.

Deze streekproducten zijn onder 
andere verkrijgbaar via de Altena-
box; dit is een online platform 
waar men rechtstreeks lokaal 

geproduceerde producten kan 
kopen en worden thuisbezorgd. 
Dit initiatief is nog volop in ont-
wikkeling en het aanbod wordt 
steeds groter. Klompenmakerij 
den Dekker en Bomenkwekerij 
J.C. van der Beek, waar u door-
middel van de coupons een gratis 
boom of struik en vogelhuis of 
insectenblok kunt afhalen, zijn 
ook streekproducenten van Puur 
uit Altena en de Altenabox. 
Neem eens een kijkje op de web-
site voor het volledige aanbod: 

www.altenabox.nl

Mocht u willen weten waar alle 
producten nu precies vandaan 
komen? En wilt u een mooie 
fietsroute combineren met de be-
leving van de (h)eerlijke producten 
die Altena te bieden heeft? 
U kunt via een aantal speciaal 
geselecteerde routes kennismaken 
met de diversiteit aan streekpro-
ducten in Altena. Er is keuze 
tussen vier routes: één lange en 
drie wat kortere. Welke route u 
ook kiest, het is PUUR genieten! 
De routes zijn speciaal geselec-
teerd door VVV Biesboschlinie en 
via onderstaande link te bekijken.

www.biesboschlinie.com/
wp-content/uploads/2020/07/
Route-Puur-uit-Altena-lowres.pdf

Handig informatiepakket met tips en ideeën

https://altenabox.nl/home
https://biesboschlinie.com/wp-content/uploads/2020/07/Route-Puur-uit-Altena-lowres.pdf
https://biesboschlinie.com/wp-content/uploads/2020/07/Route-Puur-uit-Altena-lowres.pdf
https://biesboschlinie.com/wp-content/uploads/2020/07/Route-Puur-uit-Altena-lowres.pdf
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Fietsen voor m’n eten 
Uw dagelijkse eten kopen bij stal-
letjes langs de weg, kwekerijen, 
boerderijen en kleine winkeliers. 
Zoveel mogelijk eten uit ei-
gen streek, minder plastic ver-
pakkingen verbruiken, minder 
verspilling èn u steunt er de 
ondernemer in uw regio mee. 
En als u het ook nog op de fiets 
doet, beweegt u meer met een 
mooi doel: uw gezondheid. Het 
kan allemaal, mits u de juiste in-
formatie ter beschikking hebt. 
Fietsen voor m’n eten is een 
groeiend consumentenplatform, 
waar deze informatie met elkaar 
wordt gedeeld en men elkaar mo-
tiveert om het levende (fietsende) 
voorbeeld te zijn. Er ontstaan 
nieuwe vriendschappen en inspi-
rerende samenwerkingen tussen 
aanbieders.

Het ‘Fietsen voor m’n eten’ initi-
atief is sinds de start in augustus 
2017, in korte tijd uitgegroeid tot 
een groot netwerk van consumen-
ten die zelf hun eten bij elkaar 
fietsen en houders van stalletjes, 
kwekers, boeren en kleine winke-
liers die de gezonde voeding aan-
bieden.
Dit initiatief heeft de potentie in 
zich om mensen in beweging te 
krijgen en bewustere keuzes om-
trent voeding te helpen maken.
Meer informatie over dit mooie 
initiatief vind u via deze website: 

www.fietsenvoormijneten.nl

Wilt u weten waar u het dagelijkse eten 
langs de weg kunt kopen in Altena? 

Neem dan een kijkje op de regiopagina 
van Fietsen voor mijn eten.

www.fietsenvoormijneten.nl/regio/altena

Mede mogelijk gemaakt door:

Farming Biz
Jacoline Peek 

www.sparklingbiz.nl

https://www.fietsenvoormijneten.nl/


TIP
Zo’n fris geschilderd huis is een plaatje! 
Maar zorg wel voor ademende muurverf. 

Want als u wilt isoleren en 
de verf ademt niet, dan houdt u het vocht 
binnen en is de kans op klammigheid of 
zelfs vochtplekken en schimmel veel groter. 

Laat u dus helpen, iedereen verdient 
een energiecoach!

Samen maken we Altena natuurlijker! 
Altena woont slimHandig informatiepakket met tips en ideeën

Een nieuw huis! 
Gefeliciteerd! 
Al plannen aan het maken om te 
gaan klussen of zelfs verbouwen? 
Voordat u aan de slag gaat: denkt 
u ook aan alle energiebesparingen 
die u nu al kunt doen? Want alle 
energie die u bespaart, betaalt u 
niet. En vindt u het lastig om te 
bepalen waar u moet beginnen? 
Nodig een energiecoach bij u uit. 
Een gesprek met hem of haar 
kan u snel inzicht geven in voor 
u interessante maatregelen. 
Dat zijn soms grotere maatregelen, 
maar kunnen ook kleine dingen 
zijn, als bijvoorbeeld radiatorfolie 
of een waterbesparende douchekop.

De energiecoach, 
hoe werkt het? 
Na uw aanmelding via onze 
website www.altenawoontslim.nl 
nemen wij contact met u op voor 
een afspraak. U krijgt van ons 
ook een uitnodiging per mail om 
een Hoom woningdossier in te 
vullen. Dit is een elektronisch 
dossier voor uw woning. U kunt 
daarin alvast gegevens van uw 
woning en energieverbruik in-
vullen. Als de energiecoach bij u 
thuis komt zal deze samen met u 
door de woning lopen en met u 
de mogelijkheden voor besparing 
en verduurzaming doornemen. 
Deze mogelijkheden registreert 
hij voor u in het Hoomdossier. 
Soms ter plekke, soms achter-
af. U krijgt in ieder geval een 
overzicht van de mogelijkheden 
en een indicatie van de even-
tuele kosten en besparingen. 
In het Hoomdossier ontstaat een 
stappenplan voor nu en voor de 
toekomst. Zo weet u welke maat-
regelen u direct kunt nemen en 
welke u beter even kunt uitstellen. 
Wilt u daarna hulp en advies bij 
het uitvoeren van het stappenplan, 
dan kunt u eenvoudig opnieuw 
contact met ons opnemen via 
het Hoomdossier.

Wat kost het?
Dat is het mooie: Een energiecoach 
is op dit moment gratis!

Direct aanvragen
Wilt u meer comfort in huis én 
bijdragen aan het milieu? Vraag 
het adviesgesprek direct aan, 
iedereen verdient een energie-
coach: www.altenawoontslim.nl.

Bespaartips en trucs
Horen grote maatregelen niet 
meteen tot uw mogelijkheden 
maar wilt u wel met energie-
besparing aan de slag? Tegen 
relatief weinig kosten weinig 
kosten kunt u meteen starten, 
sommige dingen kosten hele-
maal niets behalve een beetje 
aandacht.

Muur isolatie

Dak isolatie

http://www.altenawoontslim.nl
http://www.altenawoontslim.nl
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Gratis bespaartips 
Deuren in huis sluiten, korter 
douchen, lampen uitdoen in de 
ruimten waar niemand is en de 
apparaten niet op stand-by laten 
staan. 
Kleine moeite en alles bij elkaar 
scheelt het toch weer op uw ener-
gierekening.

6x verwarmen zonder 
verspillen. Sluit alle deuren in huis en 
verwarm alleen de ruimtes waar 
u veel bent. 
Hiermee bespaart u gemiddeld 
€ 250,- per jaar. Tip: met een 
deurdranger gaan deuren auto-
matisch achter u dicht.. Zet de thermostaat ‘s nachts 
op 15 oC. 
U bespaart gemiddeld € 100,- 
per jaar. . Hebt u vloerverwarming? Zet 
dan de thermostaat ’s nachts op 
17 of 18 oC, anders duurt het op-
warmen de volgende dag te lang.. Zet uw thermostaat als u 
thuis bent één graad lager dan u 
gewend bent. 
Daarmee bespaart u € 100,- per 
jaar. Als u bezig bent in huis, is 
19 oC vaak al warm genoeg.. Zet de thermostaat op 15 oC als 
er overdag niemand thuis is. 
Hiermee bespaart u gemiddeld 
€ 170,- per jaar. Bij vloerverwar-
ming is het advies 17 tot 18 oC.. Verwarm uw slaapkamer niet. 
Daarmee bespaart u gemiddeld 
€ 80,- per jaar. Verwarm uw bed 
eventueel van tevoren met een 
kruik of elektrische deken.

Tips voor een comfortabele 
korte douche. Douche 5 minuten. Zet de 
wekker om maximaal 5 minuten 
te douchen.. Gebruik een waterbesparende 
douchekop, die laat maximaal 
7,2 liter per minuut door.. Installeer een thermostaat-
kraan. Dan is het douchewater 
sneller op de gewenste tempera-
tuur.

Nieuwe badkamer? 
Overweeg een douche-wtw (warmte-
terugwinning). Die gebruikt de 
warmte van het wegstromende 
douchewater om het koude water 
alvast op te warmen.
Met een zonneboiler bespaart u 
bijna de helft van uw energie-
verbruik voor warm water.

Meer weten? 
Kijk op www.altenawoontslim 
voor meer praktische tips.

Altena Woont Slim is een ini-
tiatief van Gemeente Altena in 
samenwerking met Stichting 
Duurzaam Stoer. 

Altena Woont Slim is het ener-
gieloket voor de inwoners Altena. 
Iedereen kan hier terecht met al 
zijn of haar vragen over het ver-
duurzamen van hun woning. 
Altena Woont Slim is onafhanke-
lijk en biedt op een laagdrempelige 
manier advies, hulp en begeleiding 
aan. Hiermee wijst Altena Woont 
Slim de weg naar comfortabeler, 
voordeliger en groener wonen. De 
gemeente maakt energie besparen 
nu nog gemakkelijker. 

www.altenawoontslim.nl

Liever onder de douche dan in bad? 

Een gemiddeld bad van 120 liter kost 
3 keer zoveel water en energie als een 

douche van 5 minuten!

http://www.altenawoontslim
http://www.altenawoontslim.nl

