
Factsheet
Tuinen en corporaties

Tuinengroep voor corporaties
Ook corporaties kunnen bijdragen aan het tegengaan 
van de verstening en het zorgen voor meer groen in 
de woonomgeving en privétuinen van huurders. Op 
steeds meer plekken in Nederland zijn corporaties hier 
al actief mee bezig. Corporaties hebben belangrijke 
vragen: Hoe leveren we de tuin op bij een mutatie 
moment? Welke huurvoorwaarden over groene 
privétuinen kunnen we opnemen? Hoe kunnen we 
bewoners slim ondersteunen in tuinonderhoud? Hoe 
betrek je bewoners bij de inrichting en onderhoud 
van collectieve tuinen? Met welke maatregelen kun je 
bijdragen aan koele plekken in de woonomgeving?
 
Om antwoord te geven op deze vragen is, als 
onderdeel van Een groener Nederland begint in 
je eigen tuin, door Groene Huisvesters en Samen 
Klimaatbestendig de Tuinengroep voor corporaties 
(www.groenehuisvesters.nl/tuinengroep) in het 
leven geroepen. Hier voeren corporaties het gesprek 
over de ervaringen die ze hebben opgedaan en 
de vraagstukken waar zij tegen aanlopen bij het 
vergroenen van tuinen. Deze ervaringen hebben 
geresulteerd in een eerste toolbox voor tuinen.

Kijk op 
groenehuisvesters.nl/

tuinengroep-toolbox of 
klik hier om de toolbox 

meteen te bekijken!

Doe mee met deze 
landelijke acties:
NK Tegelwippen 

www.nk-tegelwippen.nl
Het Vergeten Plantseizoen 
www.vergetenplantseizoen.nl

De Week van de Groene Tuin
www.weekvandegroenetuin.nl

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van 
hitte en droogte volgen elkaar op. Ook bij woningcorporaties wordt er door bewoners vaker 
melding gedaan van hitteklachten en overlast van extreme buien. Een groene woonomgeving 
kan helpen om overlast te beperken, bijvoorbeeld door regenwater op te vangen of tegels te 
vervangen door groen. Bovendien draagt een groene tuin bij aan gezondheid en biodiversiteit.

Het is tijd om samen de tuin in te gaan, want in de tuin begint het! Met de campagne Een 
groener Nederland begint in je eigen tuin (www.nlvergroent.nl) helpen we bewoners, 
overheden, ondernemers en woningcorporaties om de buitenruimte zo klimaatbestendig en 
biodivers mogelijk in te richten. 

Gezamenlijke aanpak voor een groener Nederland
Van het stedelijk gebied in Nederland is ongeveer de helft van de grond in private handen. Een 
groot deel van deze ruimte is betegeld. Al deze tuinen bij elkaar opgeteld kunnen een grote 
impact maken, en het mooie is dat iedereen kan bijdragen door de eigen tuin te vergroenen! 

Met deze campagne willen we de aanwezige informatie en activiteiten bijeenbrengen en 
toegankelijk maken voor iedereen. Dit doen we in een samenwerking van een grote groep 
betrokken organisaties, overheden, koepelorganisaties, ngo’s, brancheorganisaties en 
corporaties. Waarom? Samen staan we sterk!
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