Maart

Documentaire
Green Tales of the
City

De Watervriendelijke Tuin
Klimaatverandering zorgt voor heftigere regenval én voor lange periodes met droog en
warm weer. Daar kunnen we op inspelen. Ook jouw tuin heeft een grote rol in het
terugdringen van de wateroverlast en hittestress!
Hoe jij jouw tuin Rainproof kan inrichten? In dit overzicht diverse leuke, interessante
dagen vol mooie uitjes en leuke tips!

Training
Water in de tuin
Praktische Rainproof training voor het
personeel van de Intratuin
(Amsterdam) over water in de tuin.
Zij geven op hun beurt de boodschap
door.

7+15
Tegel eruit, plant erin
Maak jij je tuin ook een beetje groener?
Lever tussen 10.00 en 15.00 uur een
tuintegel in bij Intratuin en ontvang 2
gratis vaste plantjes! Maximaal één
tegel per klant.
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Landelijke
Compostdag

De film “Green Tales of the City” draait
van 19:00 - 20:30 uur in Pathé
Tuschinski. Filmmaker Gwen Jansen is
aanwezig om vragen te
beantwoorden. Meld je aan bij
Gemeente Amsterdam.

Tuinadviesdagen
Osdorp
Benieuwd naar welke oplossing voor al
het regenwater in jouw tuin past? Kom
dan naar de tuinsadviesdagen. Met
een paar simpele ingrepen kan je jouw
tuin Rainproof inrichten.

8 9/10

Tuinactie Zuidoost
NLdoet Rainproof. Bij een zorginstelling
in Amsterdam Zuidoost van woningstichting Rochdale gaan we met een
team vrijwilligers helpen om de
versteende tuinen op te knappen en
regenbestendig te maken.
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Stemmen voor de
waterschapsverkiezingen
Er vallen steeds vaker hevige buien.
Wist je dat de waterschappen al dat
regenwater weer goed wegleiden?
Jouw stem is belangrijk!
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Biodiversiteitsmarkt Intratuin
Kom naar de jaarlijkse biodiversiteitsmarkt in de Intratuin Amsterdam. Wat is dat
nou precies, biodiversiteit? Kun je ook biologisch tuinieren in de stad? Hoe richt je
een tuin duurzaam en watervriendelijk in? Kom ook en stel je vraag.

30

30/31

April
De Watervriendelijke Tuinmaand
De maand april staat in het teken van water. Buien worden steeds extremer en zomers
steeds droger. Tuinbezitters kunnen met hun tuinen bijdragen aan het voorkomen van
wateroverlast. Hoe? Daar informeren wij je graag over!

Tip: Vergroen
je balkon

Rainproof infomarkt
Praxis Westpoort

Ook in een kleine ruimte kun je aan de
slag. Gebruik de hoogte. Plant
klimplanten, stapel potten en/of plaats
een kleine regenton. Er zijn ook minigroentes, waardoor je zelfs je balkon
kunt inzetten als moestuin!

Praxis Westpoort organiseert 13 april
een dag waar diverse (duurzame)
productleveranciers uitgenodigd zijn.
Vanuit Rainproof geven wij advies en
tips om je tuin Rainproof in te richten.

Grote Plantenfestijn 24H Noord

Natuur & Milieumarkt
Sarphatipark

Krik je kennis op over tuinieren en
tuinplanten bij een van de workshops
tijdens dit festijn. Praat met kwekers of
bekijk het biologische aanbod op de
plantenmarkt.

Op 2e paasdag is de jaarlijkse natuuren milieumarkt in het Sarphatipark. Op
deze groene, duurzame markt geeft
Rainproof je tips over het maken van
een watervriendelijke tuin.
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Watervriendelijke
display

Tip: Waterpasserende
verharding

Laat je inspireren en bekijk de
watervriendelijke voorbeeld displays in
de verschillende grote tuincentra van
Amsterdam.

Soms is bestrating wenselijk of
noodzakelijk. Dan kun je ook voor
waterpasserende verharding kiezen.
Denk aan grind, schelpen, houtsnippers. of leg de betrating met een open
patroon aan.
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