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meer groen in de tuin 
 

Help mee (de buurt, de wijk, je straat of tuin): 

• de vlinders en bijen een plek te geven 

• de omgeving op te vrolijken met groen en planten 

• koelen van de omgeving bij hitte 

• het hemelwater af te voeren 

• de lucht een beetje te zuiveren 
 

En dat allemaal voor maar €15 per m2 (tot max. 3 m2 per tuin) 
Ons project “Tegel eruit, groen erin” maakt het vergroenen van de tuin 
laagdrempelig. Voor maar 15 euro per m2 kunt ook u een start maken met 
vergroenen van uw tuin. Met deze prijs is inbegrepen: 

• afvoer tegel(s) via tegeltaxi 

• afvoer zand 
• levering aarde 

• keuze uit 30 planten (hieronder) 
De volledige lijst van inheemse planten is terug te vinden op 
https://kruidenbuurt.nl/vergroenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Euro  

per m2 
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Deelname formulier  “tegel eruit, groen erin” (tegelwippen) 

 

 Persoonsgegevens  (in blokletters a.u.b.) 
naam     

adres    

telefoon    

e-mailadres    

  

Ik meld mij aan voor: 

Tegel eruit, groen erin voor _____ m2  (graag aantal m2 invullen → maximaal 3 m2)     

helpen met vergroenen op 25 september 2021 

** Helpen door bij buren tegel eruit  te halen, zand scheppen, aarde storten en/of plantjes plaatsen. 
 

Heeft u eigen tuingereedschap? 

Ja →  schep  schoffel  kruiwagen (omcirkel welk gereedschap u heeft)         

Nee 
 

Welke planten wilt u in het vak? 
Maximaal 9 planten per m2.  

Plantnummer:  _______  → Aantal:  _______ 

Plantnummer:  _______  → Aantal:  _______ 

Plantnummer:  _______  → Aantal:  _______ 

Plantnummer:  _______  → Aantal:  _______ 

Plantnummer:  _______  → Aantal:  _______ 

Plantnummer:  _______  → Aantal:  _______ 

Plantnummer:  _______  → Aantal:  _______ 

 

 

Datum  Handtekening  
 
 
____________________ 

  
 
_______________________________ 
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