Tijd voor natuurlijke stadstuinen

De laatste decennia was er een trend om stadstuinen te betegelen en te beklinkeren, en soms zelfs
voortuinen tot parkeerplaats om te tegelen. Tuinen werden onderhoudsarm of onderhoudsvrij
gemaakt. Planten er uit en tegels er in. Ketens als Intratuin en de grote bouwmarkten ondersteunden
de tuinbezitter hier maar al te graag bij met verkoop van allerlei tuinmeubilair en tal van chemische
bestrijdings- en reinigingsmiddelen. De bodem en vooral vlinders en bijen hebben hier flink onder te
lijden gehad. Deze trend heeft geleid tot stenige tuinen met minder en meer monotone begroeiing.
Negatieve gevolgen van deze ontwikkeling tekenen zich af. Een wijk als Sint-MartenSonsbeekkwartier staat met de toch al dichte bebouwing en verkeerswegen bekend als een hitteeiland. ’s Zomers lopen de temperaturen hoger op dan in omliggende wijken en parken, wat met de
opwarming van de aarde sterker zal worden. Stenige tuinen dragen daaraan bij doordat stenen en
beton warmte vasthouden en deze aan de omgeving afgeven. Groene tuinen daarentegen werken
verkoelend op de omgeving doordat planten en struiken water vasthouden en door de schaduw die
ze afgeven.
Een ander probleem is de wateroverlast die als gevolg van de klimaatsverandering tijdens piekbuien
steeds vaker optreedt. Mede doordat veel hemelwaterafvoerleidingen zijn aangesloten op de
riolering, lopen rioolputjes over en baant het water zich een weg naar plaatsen waar je dat niet wilt
hebben. In een versteende tuin wordt dit effect vergroot, terwijl in een groene tuin het regenwater
beter kan weglopen en bovendien door de wortels van planten vastgehouden wordt.
Steeds meer mensen zijn zich bewust van de geschetste problemen en willen er een steentje aan
bijdragen het tij te keren. De belangstelling voor natuurlijke tuinen en stadslandbouw neemt toe.
Tijdens de drie thema-avonden die dit voorjaar in de wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier worden
georganiseerd, worden middelen aangereikt om tuinen op een eenvoudige manier
klimaatbestendiger te maken en de drempel voor aanleg van meer en natuurlijk groen zonder
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verlagen.
Dit zal ten goede komen aan een meer klimaatbestendige wijk met meer natuurlijke tuinen die als
groene linten door de wijk lopen en een verbinding vormen met de omliggende parken. Dit komt
weer ten goede aan de biodiversiteit in de wijk, en bovendien aan het welzijn van de wijkbewoners.
Vaak kan ook heel eenvoudig hemelwater worden afgekoppeld en worden opgevangen in een
regenton, zodat je een mooi waterreservoir hebt om de planten ’s zomers water te geven.
De thema-avonden zijn een mooie aanvulling op de activiteiten van de Groengroep en de gemeente.
Terwijl de Groengroep en de gemeente zich voornamelijk richten op de openbare ruimte, zijn de
thema-avonden gericht op particuliere tuinen.
Heb je tegels in de tuin en wil je op een eenvoudige manier meer groen in de tuin? Kamp je nu al met
wateroverlast door piekbuien? Meer groen in de tuin, maar toch niet al te veel onderhoud? Meer
bijen, vogels, vlinders en andere dieren in de tuin?
Kom dan naar de thema-avonden Natuurvriendelijke Stadstuinen.
Zie ommezijde voor het programma.

Thema-avonden natuurlijke stadstuinen
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Naar een klimaatbestendige stadstuin
Donderdag 19 maart 2015
Hoe maak je een tuin klimaatbestendig? Hoe koppel je hemelwater af? De tuin ontstenen en
dan?
Met:
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Eenvoudig ecologisch stadstuinieren
Donderdag 16 april 2015
Hoe maak je een natuurlijk ontwerp van de tuin? Welke planten kies je en waarom? Hoe trek
je vogels en vlinders naar je tuin?
Met:
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Ronald Bos – Adviseur Water en riolering, Gemeente Arnhem
Sanda Lenzholzer – Landschapsarchitect en Stedenbouwkundige

Teun van de Braak – Plantenkenner, Groengroep St. Marten-Sonsbeekkwartier
Wieneke de Waard – Hovenier

Op naar een bijvriendelijke stadstuin
Donderdag 21 mei 2015
Wat is het belang van bijen in de tuin? Hoe kun je zorgen dat je tuin bijen aantrekt? Welke
relatie is er tussen mens, plant en bij?
Met:

Manon Best – Moestuineducatie BijBest
Judith Maas – Kruidendeskundige

Na afloop is er steeds gelegenheid om ideeën en tips uit te wisselen onder het genot van een
drankje!
Aanvang: 19.30 – ca 21.30 uur
Locatie: De Nieuwe Hommel, De Wiltstraat 6
Na afloop van de avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Ook bewoners van andere wijken zijn van harte welkom!!
Graag even aanmelden bij info@degroenevos.nl
Organisatie: Stichting De Groene Vos,
Shantala Wentink en Jan Schreur

