Uitnodiging Tuin Themamiddag, donderdag 13 september 2018

Verduurzamen en vergroenen van onze tuinen in de stad,
hoe doe je dat? Maak van je binnentuin een groen paradijs
De Alliantie wil graag haar buurten nog mooier, groener en
duurzamer maken. Dit doen we samen met onze bewoners.
Ben je huurder van de Alliantie en wil je meer weten over de
mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit of
waterbeheersing? Lees dan vooral even verder.

Laat je door de tuin leiden

Hoe krijg je meer dieren en planten in je tuin? Wat kun je
met regenwater? Is het ingewikkeld om een moestuin te
beginnen? Hoe werkt composteren? Wat is het voordeel van
groene daken? De experts van Van der Tol, in 2011 uitgeroepen
tot de duurzaamste hovenier van Nederland, leiden je rond
over het terrein en geven je alle tips & tricks waarmee je je
tuin omtovert tot een groen paradijs.

Geen groene vingers? Geen probleem!

Je hoeft geen verstand te hebben van natuur en groene
vingers zijn geen vereiste. Als je enthousiast bent, ben je
welkom. Deelname is gratis, maar wees er wel snel bij: het
aantal plekken is beperkt.

Gratis Ecocheck

Woon je aan een gezamenlijke binnentuin en wil je
weten wat voor duurzame en groene mogelijkheden
er zijn? Laat dan gratis de Ecocheck uitvoeren. De
groenspecialisten van Van der Tol checken je binnentuin
op diverse duurzaamheidsaspecten. Hoe is de connectie
met de omgeving? Wordt er water opgevangen? Wat is de
kwaliteit van de bodem? De resultaten van de Ecocheck
worden op de bijeenkomst op 13 september aangeboden.
Voor uitvoering van de beste ideeën stelt de Alliantie een
budget beschikbaar.
Wil je ook een gratis Ecocheck? Stuur dan voor 15 augustus
2018 een e-mail naar dekwekerij@de-alliantie.nl

13 september 2018 13.00 - 16:30 uur

locatie:

Van der Tol
Lutkemeerweg 328
1067 TH Amsterdam
Telefoon: 020 667 7777
(Parkeerplaatsen aanwezig)

Programma

13.00 uur Inloop
13.45 uur Presentatie Duurzaamheid/Ecostad
door Rob Franken
14.30 uur Rondleiding op het terrein van Van der Tol
15:00 uur Thema’s:
1. Regenwater: voorkom wateroverlast door
regenwater op te vangen en te gebruiken.
Presentatie door Irene Poortinga van Rainproof
2. Biodiversiteit: Meer dieren en planten in uw
tuin. Presentatie door Annemieke Langendoen,
ontwerper HollandsGroen
16.00 uur Terugblik
16.30 uur Afsluiting en goodiebag

Kom je ook?
Aanmelden kan via: dekwekerij@de-alliantie.nl

Deelname is gratis!

