
Inspiratie en informatie voor een  groener Tilburg !

Deze brochure is gerealiseerd als ondersteuning van 
vergroening in Tilburg, lokale groene projecten en de

verkiezing voor de Schonste Stròtjes, de Gaafste Geveltjes en 
Bontste Balkonnetjes van Tilburg 2016.

facebook.com/schonstestrotje
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Capi Europe verzorgt juryprijs ’t Schonste Stròtje 2016
Als echte groenliefhebber en Tilburg promoter vindt Capi Europe het ook dit jaar weer leuk om 
voor ’t Schonste Stròtje de juryprijs te verzorgen. Wat houdt dit in? De winnende straat mag met 
een aantal van onze Capi Tutch potten zijn of haar straat nóg groenermaken!   
Capi Europe is een internationaal bedrijf, gevestigd in Til-
burg. We maken onze eigen plantenbakken en bloempotten, 
voor binnen en buiten. Onze Capi Tutch collectie wordt hier 
in Tilburg geproduceerd, wat het mogelijk maakt om met de 
meest hoogwaardige grondstoffen te werken. Bijzonder aan 
deze productie is dat de potten niet uit één maar twee lagen 
bestaan. Dit maakt de pot enorm sterk en licht van gewicht. 
Bovendien biedt de binnenste laag een optimale isolatie bij 
hitte en vorst. En de oranje binnenkant? Die geeft een knipoog 
naar de Nederlandse herkomst! 
Capi Europe wenst alle deelnemers veel succes toe!

De publieksprijs voor ‘t Schonste Stròtje 2016, die 
met de meeste stemmen, ontvangt € 250,van Contour 
de Twern om hun straat verder op te fleuren!

‘t Schonste Balkon van Tilburg 2016  
zal stralen met deze prachtige Elho Pure Light 
met bloempot!

‘t Fleurigste Geveltje van Tilburg 2016 
ontvangt ‘n Olav! En Olav is niet zomaar een 
lamp. Hij is van duurzaam karton, ontworpen 
door Bastiaan en gemaakt door een van de 
medewerkers van Hortus Halewijn.

Veel Tilburgers zijn bezig met een groenere stad, duurzaam onder-
nemen, beter eten of een gezondere werkomgeving. Graag willen we 
daarom ‘op groene voet’ samenwerken met deze mooie initiatieven 
en anderen motiveren ook aan de slag te gaan. En wat is makkelijker 
en leuker dan gelijk in onze directe woonomgeving? 
Wist je bijvoorbeeld dat je in Tilburg een stuk braakliggend land kunt 
‘adopteren’ met een paar buren? En dat je zelf ook vaak een gevel-
tuintje mag aanleggen of een boomtuintje opfleuren? Een half tegeltje 
eruit naast de voordeur biedt al genoeg ruimte voor een klimplant of een stokroos. Zo leuk! 
Er zijn natuurlijk regels voor maar eigenlijk kan er veel. En van mooie straatjes, geveltjes en 
balkons worden we blij! Schone straten blijven langer schoon, men voelt zich veiliger, het is goed 
voor de gezelligheid én biodiversiteit en zo zijn er nog veel meer redenen... 

De mooiste uitvoeringen worden dan ook extra in het zonnetje gezet. Naast de natuurlijke winst 
die je al hebt door mee te doen en de titels zijn er ook leuke prijzen te winnen. Enkele daarvan 
staan hiernaast. 

Doe je mee? Schrijf je in en ga aan de slag! In juni wordt de verkiezing gehouden en kan men 
online stemmen. Blok dan gelijk zondag 17 juli in je agenda voor de titel- en prijsuitreiking op het 
Buurtcamping weekeind. Veel succes en plezier! 

Janneke de Vries - stichting OpGroeneVoet

Samen maken we Tilburg 
groener en fleuriger!
Tilburg is een dynamische stad met een fantastische 
evenementenagenda. Ook is ze rauw, dynamisch, tegen-
draads en staat ze bol van mooie samenwerkingen en 
initiatieven die goed zijn voor de stad. 
De gemiddelde Tilburger is dan ook best trots op de 
stad, maar ze mag wat fleuriger en groener. Daar-
om organiseert stichting OpGroeneVoet dit jaar voor 
de tweede keer de verkiezing rondom de Schonste 
Stròtjes, de Gaafste Geveltjes en Bontste Balkonnetjes 
van Tilburg 2016. Janneke de Vries met Alix Kato
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Boomspiegels- en tuintjes
Vind je je woonomgeving wat grijs? Maar zijn er wel bomen geplant in de stoep? Deze kan je 
beplanten en er zo een ‘minituintje’ van maken.
Voor je begint, moet hiervan melding gemaakt worden bij de eigenaar van de boomspiegel/
boom. Vaak zal dit de gemeente Tilburg zijn. Het toestemming vragen en het gebruiken van de 

boomspiegel is gratis en kan gedaan worden via 
natuur_groen@tilburg.nl

Tips voor een boomspiegeltuintje:
Stap 1) verwijder al het vuil en het onkruid
Stap 2) maak de grond los, zonder dat je hierbij 
boomwortels raakt of beschadigt. Het heeft de 
voorkeur om geen grond toe te voegen. Soms is 
dit toch nodig dan kan je nog wat teelaarde aan-
brengen; 5max. 10 cm. Meer teelaarde is slecht 
voor de boom.
Stap 3) zet plantjes, zaaigoed of bloembollen 

in de boomspiegel. Het beste resultaat is bij jonge bomen. De wortels nemen dan nog niet veel 
ruimte in en de kroon van de boom laat nog voldoende licht door voor de planten in de boom-
spiegel.
Let op: sommige boomspiegels zijn niet geschikt omdat ze vol liggen met wortels.
Wil je samen met je buren/straatbewoners meerdere boomspiegels tegelijk beplanten, geef dat
dan zeker door! Mogelijk dat de gemeente hierbij kan helpen.

Geveltuintje zelf aanleggen?
Ook dat kan en mag in veel gevallen.
Er moet altijd vooraf aan de gemeente het
voornemen voor de aanleg van een geveltuin
worden doorgegeven zodat zij kunnen kijken of 
er geen kabels of leidingen liggen.
Belangrijk is dat er min. 120 cm
doorgangruimte overblijft de diepte niet meer
dan 37 cm is en de toegestane graafdiepte 25
cm inclusief kantopsluiting
Een geveltuin mag alleen uit beplanting
bestaan;

Adoptiegroen
Wil je graag een stuk grond van de gemeente 
adopteren voor bijvoorbeeld een buurtmoes-
tuin? Dat kan! 
Je zorgt dan met minimaal 3 bewoners voor 
het ontwerp en de financiën en doen de aanleg 
en het onderhoud van de tuin.
De afspraken worden vervolgens in een behee-
rovereenkomst vastgelegd. En al eens gedacht 
over een (halve) tegeltuintje net naast de deur? 
Sommige bloemen en planten gaan voorna-
melijk de diepte in met hun wortels. Hier kan je 
2 delen potgrond met 1 deel compost en zelfs 
wat organische meststof toevoegen.
Zo geef je de planten gelijk een goede start.

Kijk voor de gehele regelgeving vanuit de gemeente op www.schonstestrotje.nl

 *  Klimhortensia is zelfhechtend en klimt 

tot 6 meter. Bloei van juni tot juli. Mooi 

geel herfstblad. Bladverliezend. Groeit 

op schaduwrijke plaatsen en ook op 

noordgevels.

 *  Klimop (Hedera) heeft geen steun nodig 

en houdt zijn dondergroen blad in de 

winter. Snelle groeier.

 *  Klimrozen (Rosa) vind je in alle mogelijke 

geuren en kleuren. Voorzie horizontale 

leidraden.

 *  Blauwe regen (Wisteria) windt zich rond 

een plantensteun. Knap samengesteld 

blad. Bladverliezend. Bloeit in mei, met 

eventuele herbloei in juli.

 *  Clematis armandii heeft een lintvormig 

blad en witte bloemen vroeg in het 

voorjaar. Zet op een beschut plekje en 

voorzie van een steun.

 *  Kardinaalsmuts is eerder steunend dan 

zelfhechtend. Groen, bont blad. Ideaal om 

lage muurtjes te bekleden.

 *  Wingerd (Parthenocissus) schittert met 

zijn knappe herfstkleuren. Bladverliezend. 

Hou in toom door regelmatig te snoeien.

 *  Druif (vitis) heeft een plantensteun nodig. 

Mooie herfstkleur. Denk ook eens aan 

andere fruitige klimmers zoals kiwibes.

 *  Clematis (Clemantis) heeft een rijkelijke, 

opvallende bloei. Bladverliezend. ‘Montana’ 

en ‘New Dawn’ doen het prima op een plek 

met minder zon.

Klimplanten voor een gevel of tegeltuintje

Blauwe regen in de Mariastraat, Tilburg
deelnemer verkiezing Schonste Strotje 2015
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Mirjam Kruijssen, kartrekker 

“ De Dionysiusstraat is de laatste zijstraat van 
de fietspadenroute richting centrum voor de 
Noordhoekring. Een straat met gevarieerde 
huizenbouw , zo’n 22 stuks, waaronder ook een 
echt monument: “de Kloosterschool “ en een 
achterliggende kloostertuin met het standbeeld 
van Marietje Kessels. Veel verschillende huizen 
en net zoveel verschillende bewoners.  Het is 
een toffe straat, maar was een beetje kaal met 2 
blauwe regenbomen en wat begroeiing aan een 
tweetal gevels, daarmee hield het ook echt op.
We vonden het een challenge dus, die verkiezing 
voor ‘t Schonste Stròtje 2015.
We vroegenin april alle bewoners, door het 
aanbieden van een plantje, om mee te doen aan 
het verfraaien van onze straat. Driekwart deed 
vrolijk mee en bij 13 van hen werd zelfs een 
geveltuin gerealiseerd via Tilburg Knapt Op.
 Anderen plaatsten losse potten met groen en 
bloemen of een bankje. En weet je wat? Wij 
hebben de langste geveltuin van heel Tilburg.
Voor de Kloosterschool is een geveltuin van meer 

dan 30 meter gerealiseerd! Ook vroegen we een 
supergave PLUKfiets van OpGroeneVoet aan.  
Burgers, boeren en buitenlui die nu door onze 
straat wandelen of fietsen staan stil of stappen 
af en geven positieve feedback, proeven van 
de kruiden op de fiets en maken een praatje.  
We kregen een subsidie van het Oranjefonds 
om de straat en de Kloostertuin, in beheer van 
de bewoners, verder te pimpen en tijdens de 
Nationale Burendag hebben we samen verder 
geklust en gegeten.
Het effect van alle activiteiten is super! De straat 
is een echt mooi straatje geworden en dan niet 
alleen door de toename van groen, de milieu of 
visuele effecten. We ontmoetten elkaar geregeld 
maar ook spontaan; op straat en bij buren thuis.
We zorgden ervoor dat de geveltuintjes en de 
plukfietsen de hete zomer overleefden door 
samen voor elkaars tuintjes te zorgen. Maar 
ook raken we in gesprek met wildvreemden die 
komen proeven van onze plukfietsen of soms ook 
tips of zelfs plantjes doneren.
Grotere saamhorigheid en much more fun dus!”

Bijen! Wat kunnen we voor ze doen?

Het is algemeen bekend dat het 
slecht gaat met de bijen.Er zijn vele 
goede boeken en websites waar je 
achtergrondinformatie kan lezen. Een paar 
korte tips voor wat we in de stad kunnen doen:

Tip 1 : Het allermooist zou zijn dat de tuin het 
hele jaar door bloeiende planten heeft, dus 
niet alleen in de lente en de zomer maar ook 
gedurende de late zomer en het begin van 
de herfst. Let er dan ook op wat bijen deze 
lekker vinden. Google op ‘drachtplanten’ en je 
vindt bijvoorbeeld de campernula, calendula 
(goudsbloem) korenbloemen, kattenstaart, 
stokrozen, pinksterbloem, margrieten, 
wilde marjolein, tijm, salie, herfsaster. Deze 
bloemen leveren honingbijen en andere bijen 
de nectar en het stuifmeel waar ze van leven.

Hou je van makkelijk, dan kun je ook gemixt 
bijenvriendelijk bloemenzaad kopen.

Tip 2 : Om wilde bijen een plek te geven om 
te nestelen kun je zelf een ‘bijenhotel’ maken 
of koop een kantenklaar exemplaar. Een 
bijenhotel is een plek waar sommige soorten 

bijen eitjes leggen en dus het jaar erop de 
soort in stand houden.
Vroeger waren er genoeg van dit soort holle 
stengels, maar in de stad van vandaag is er 
veel beton en steen zonder de holletjes die 
bijen nodig hebben. Met een paar honderd 
bijenhotels in de stad kunnen we substantieel 
bijdragen aan de verbetering van de wilde 
bijenstand.
Tip 3: Gebruik geen bestrijdingsmiddelen die 
giftig zijn voor bijen! Het vermoeden bestaat 
dat veel bijen juist hierdoor doodgaan. Zonder 
is gezonder! Het is trouwens altijd beter om 
natuurlijke oplossingen te gebruiken tegen 
luizen, schimmels en plagen.
Tip 4 : Doe een imkercursus of een 
kennismakingscursus. De Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging publiceert alle 
cursussen en actuele informatie op 
www.bijenhouders.nl
Tilburgse Tip 5 : Voor informatie, heerlijke 
honing en boekweitbier uit 
Tilburg kan je terecht bij de 
stadsimker Marcel Horck 
op www.beezzzz.nl

Zijn bijen gevaarlijk?
Nee. Solitaire bijen hebben geen kolonie en honingvoorraden te verdedigen en hebben dus geen redenen 
om agressief te worden of om aan te vallen. Zij zullen zich slechts proberen te verdedigen wanneer ze 
geplet worden. Een hommelsteek kan pijnlijk zijn, maar is niet gevaarlijk.

Jurywinnaar ‘t Schonste Stròtje van Tilburg 
2015: de Dionysiusstraat
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Wanneer je lokale producten aanschaft steun 
je de regionale boeren en dus de regionale
economie. Niet alleen een eerlijke prijs voor de 
producent maar óók voor de afnemer!

Bij lokale producten komen er vaak minder 
verpakking bij kijken als je bijvoorbeeld kijkt 
naar groenten in de supermarkt. 
Minder verpakkingen = minder afval.

Met zorg duurzaam en/of biologisch 
geproduceerde, geteelde of gekweekte 
voeding die afkomstig is uit uw directe regio 
wordt vers geleverd en dat komt de kwaliteit 

en het behoud van smaak en voedingswaarde 
ten goede. Het eten smaakt vaak gewoon 
beter .

Een korte voedselketen is een duurzame 
voedselketen, goed voor het milieu door 
minder benodigde brandstoffen en minder 
CO2 uitstoot.

Hoewel biologische producten vaak wel wat 
duurder zijn, zijn lokale producten juist vaak
goedkoper . Zeker als je kijkt naar fruit en 
groente dat vers van het land komt!

!

U bent van harte welkom in de winkel.
Tegen inlevering van deze bon en bij 
besteding van minimaal €10,- krijgt u een 
ons heerlijke huisgemaakte 
runderrookvlees.
Hoge Wal 15, 5022 KH Tilburg

Ken je bijvoorbeeld boerderijwinkel De 
Walhoeve al? Hier ben je op het juiste adres 
voor vers rundvlees van eigen vleesstieren 
en lekkere geitenkazen gemaakt van melk 
van o.a. eigen melkgeiten. Ook verkopen wij 
producten van collegaboeren en tuinders 
die net als wij dagelijks bezig zijn om op een 
natuurlijke manier en kleinschalig een mooi 
en lekker product te maken.

Lokale producten kopen: daarom!

Geldig tot 30 juni 2016

Een Groene Stad is gezonder!
Uit voorspellingen van het KNMI blijkt dat lange, 
warme periodes steeds vaker voorkomen. Zij 
gaan uit van een toename van het aantal tropi-
sche dagen van 5 per jaar tot 23 dagen in 2050 
en 38 in 2100. Dat betekent dat het gemiddeld 
een maand lang warmer is dan 30 graden.

Een ‘oververhitte’ omgeving kan leiden tot 
hittestress. Dit is de hinder die ondervonden 
wordt door overmatige warmte tijdens een peri-
ode met uitzonderlijk warm weer.

Hittestress treedt op door overmatig transpireren en kan leiden tot uitdroging. Een hartaanval of 
beroerte kunnen het gevolg zijn. Vooral ouderen en zieke mensen zijn er gevoelig voor.
Omdat mensen dan slechter slapen leiden hogere nachttemperaturen tot een afname van de 
arbeidsproductiviteit.
De belangrijkste oorzaken van dit hitteeilandeffect zijn de absorptie van zonlicht door stenige
materialen, de relatief lage windsnelheden, beperkte afkoeling door een lage verdamping en
vrijkomende warmte van gemotoriseerd vervoer en fabrieksactiviteiten.
Een kleine groenstrook, zoals een gevel met klimplanten of een groen dak, kan een prima
isolatiemiddel zijn. Het filtert de lucht en klimplanten met bessen – zoals vuurdoorn of
kamperfoelie – zorgen voor voedsel voor vogels.

Vitamine G 
Groen is simpelweg belangrijk 
voor de gezondheid van 
mensen. Jolanda Maas, 
sociologe, doet al bijna 10 
jaar onderzoek naar het belang 
van groen in de woonomgeving voor de 
gezondheid van mensen en de leefbaarheid 
van de woonomgeving. Uit haar onderzoek 
genaamd ‘Vitamine G’ (tip) bleek dat mensen 
met meer groen in hun woonomgeving zich 
gezonder voelen en minder vaak bij de huisarts 
komen met klachten als diabetes, depressie en 

coronaire hartziekten.
Deze welvaartsziektes, net als 
obesitas en aandoeningen aan 
de luchtwegen, ontstaan vaak 

mede door prestatiedruk en weinig 
bewegen. Groen in de stad werkt 

ontstressend, stimuleert sociale contacten, 
nodigt uit tot sport, spel en bewegen en groen 
kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de 
luchtkwaliteit in de stad.
Er liggen kansen op straat en bij iedereen om 
de hoek.
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StadsTuinderij Piushaven
Een inspirerende, groene plek in hartje Tilburg waar tientallen 
vrijwilligers seizoensgroenten en kruiden telen onder professi-
onele leiding. Op de wei, omzoomd door bloemen, graast een 
Schotse Hooglander en haar kalf. In het winkeltje worden vers 

geoogste groente en kruiden verkocht. 
Maar er is nog veel meer te doen! We werken samen met moes-

tuinen in verschillende wijken in Tilburg. Met Tilburgse onder-
nemers ontwikkelen we nieuwe producten: bijvoorbeeld bier met 

kruiden.

Onze teeltdeskundige Theo Sanders geeft een cursus natuurvriendelijk tuinieren aan vrijwilligers
en belangstellenden. In de kassen wordt wekelijks een training mindfulness verzorgd door 
psychologe Idie Pijnenburg.

Benieuwd naar dit alles? Kom dan eens kijken!
De tuin is geopend van maandag tot en met zaterdag.  
De openingstijden van tuin en winkel zijn afhankelijk  
van het seizoen. De actuele tijden staan altijd op onze  
website www.stadstuinderijpiushaven.nl
Graag tot ziens!

Yerma en Nighean

Tilburg heeft een een Stadsbos !
Een gebied van 1400 hectare groot in het zuidwesten van Tilburg. Groter dan het Amsterdamse 
Bos en het Bois de Boulogne in Parijs. Een onontdekte 
schat die erom vraagt om ontdekt en beleefd te worden 
en waar stad en natuur samenkomen.
Dat gaan we doen op zijn Tilburgs: samen met de stad. 
Het bos heeft nu al verschillende activiteiten , horeca, 
sportvelden en een speelbos. Maar er kan nog meer.
Heb je een idee voor het stadsbos? Denk mee en deel je 
idee !
Bekijk de website ook voor de reeds ingediende ideeën.
www. stadsbos013 .nl

Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en 
andere dieren. Een groot deel van de oppervlakte in de stad, 
ongeveer 60%, is in bezit van particulieren, waarvan 44 procent 
grotendeels vol tegels of grind liggen. Het maakt voor het leefmi-
lieu in de buurt dan ook een behoorlijk verschil of je kiest voor 
een groene tuin of voor grijze tegels.
Operatie Steenbreek is een landelijke organisatie die bewoners 
en bedrijven wil enthousiasmeren om hun eigen (achter) tuin te 
vergroenen. Het gaat daarbij vooral om het tegengaan van de 
vermindering van de biodiversiteit en de negatieve effecten van 
de klimaatverandering. Tegels eruit en planten erin!

Voor Na
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Levend Water
Lucy Bathgate - Werkgroep Levend Water

Mijn droom is om het water in Tilburg 
weer te vinden en plekken te creëren waar 
het kan stromen. Aangevuld met regen-
water dat niet meer stilletjes ondergronds 
hoeft te verdwijnen, water dat je kunt zien 
en horen in tuinen en op pleinen.
Waar water is ontstaat namelijk ook 
ruimte voor groen en het wordt stiller en 
minder stoffig. De temperatuur wordt 
aangenamer en de stad kan zich beter 
aanpassen aan de veranderingen van het 
klimaat. Zowel qua temperatuur als qua 

waterberging bij heftige regenval. Die waterberging maakt de stad ook aangenamer bij langere 
droge periodes. Daarom gaan we onder meer een voorbeeld watertuin opzetten. Denk daarbij 
aan alle praktische mogelijkheden die je zelf kunt doen zoals ontkoppelen, opvangen van regen-
water, gebruik maken van stromend water en de waterzuivering etc.

Wil je meer weten, heb je tips of wil jij ook meer water in de stad of tuin?

www.lichtopdestad.com/levendwater
lucy.bathgate@gmail.com

Water in de stad is belangrijk !
Martijn Tilma - Hydroloog in Tilburg
Het is de voeding voor alle planten en bomen. Ook zorgt het voor een aangenamer stadsklimaat 
door te koelen in de hitte en het afvangen van verontreinigingen in de lucht.
Wij mensen gebruiken 
water bij onze dagelijkse 
bezigheden, zoals dou-
chen, wassen, koken en
plassen. Daarnaast valt 
er z’n 800 mm regen op 
onze daken en stoepen. Al 
dat water (het vieze en het 
schone) brengen we naar 
een rioolwaterzuivering en 
is dus niet meer beschik-
baar voor de bomen en de 
planten in de stad. Daar 
komt bij dat het schone 
water viezer uit de rioolwa-
terzuivering komt dan dat 
het er in gaat, dat is niet zo leuk voor de vissen en kikkers.
Hoe we met water omgaan wordt grotendeels door de overheid (gemeente en waterschap)
bepaald. Maar zelf kun je ook veel doen. Zo is het goed om na te denken over wat je in het riool
gooit. Liever geen vet, lever dat in. En geen maandverband en schoonmaakdoekjes omdat daar 
de pompen van kapot gaan. Daarnaast kun je regenwater vasthouden door een groen dak aan te
leggen. Of nog simpeler, zaag je regenpijp af. In het Tilburgse zand loopt dat water snel weg, of je
zou het kunnen opvangen in een regenton. Dan houdt je dat mooie schone water ook mooi 
schoon. De bomen zullen u dankbaar zijn. Meer tips en informatie: www.riool.info

!
De schonste taxi vaan ‘t laand!
Vriendelijk voor u en het milieu.

Bel, app, of sms naar Theo Smeele!
Knip deze bon uit, lever hem vooraf in bij de 
chauffeur van de Fietstaxi en je rijdt zomaar 

25% voordeliger
naar je bestemming.
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Een groen dak? Ja!
Buiten dat het supermooi is levert het tal van voordelen. 

•  Je dakbedekking gaat bijvoorbeeld langer 
mee. Normaal 20 jaar en met een groen dak 
wel 40. 

•  Warmte en koude wordt beter gereguleerd en 
er zijn minder temperatuursschommelingen. 

• Geluidsisolatie. 
• Buffering, verdamping en vertraagt afvoeren 
van regenwater al met 50%. 
• Het brengt meer leven in de stad, denk aan 
vogels, bijen en vlinders. 
• En het verbetert de luchtkwaliteit door het 

opvangen van fijnstof. Met sedumcassettes leg je zelf al redelijk snel een groen (stuk) dak. Maar 
er zijn ook een paar nadelen! Zo krijg je namelijk meer vogels die een graantje proberen mee te 
pikken en meer last van onkruid. Het aanleggen van een groen dak doe je niet zomaar: Wil jij een 
groen dak, maar weet je niet zeker of het mogelijk is, kijk op www.schonstestrotje.nl voor meer 
informatie en berekeningen.
En wil je graag sedumcassettes aanschaffen, dan kan je terecht bij Van Helvoirt Groenprojecten.

De gemeente Tilburg heeft de regels rondom 
de geveltuintjes in 2015 versoepeld. Zij ziet 
graag dat (Til)burgers zelf ook een bijdrage 
leveren aan het vergroenen van de stad. Niet 
alleen omdat het mooi is, maar ook omdat bij-
draagt aan klimaatadaptatie, minder water op 
straat, en het vergroten van de biodiversiteit.

In 2015 zijn er door de gemeente 142 gevel-
tuintjes aangelegd en dit jaar staan er 207 op 
het programma! Je kan je hier vooralsnog niet 
meer voor aanmelden.
Via Facebookpagina Tilburg Knapt Op blijf je 
op de hoogte van allerlei tijdelijke acties en kan 
je vragen stellen.

15 t/m 17 juli 2016
Voor één weekend is 
Stadscamping Tilburg, 
op het voormalig Van 
Gend en Loosterrein, geen 
evenementencamping maar een 
gezellige Buurtcamping. Ze wordt 
bewoond door alle mensen die de stad rijk 
is: van rasechte Tilburgers tot studenten, van 

muurbloempjes tot druktemakers 
en van peuters tot senioren. Met 
een pleerol onder de arm zijn 
we ten slotte allemaal gelijk.
Van badminton tot BBQ, van 

pingpong tot picknick. Kom je 
kamperen?

www.stadscampingtilburg.nl/
buurtcamping

Een groener en fleuriger Tilburg? Dat klinkt ambitieus en dat is het ook.
OpGroeneVoet zet daarvoor projecten op. Leuke, stadse acties waarmee we 
willen inspireren, motiveren en activeren. Graag doen we dit samen met anderen.
Vind je het leuk om hieraan mee te werken? Stuur dan een berichtje naar 
info@opgroenevoet.nl



Activiteiten

Buro

DuPro

Mogelijk gemaakt door

za 16 april Blije Bijen Ballen maken  Bloemenbende OpGroeneVoet

 middag voor kinderen @Stadscamping Tilburg

  www.stadscampingtilburg.nl

zo 24 april Wandelvaartocht De Kuierlat ism Stichting Tilburg 

wo 25 mei Piushaven Moerenburg te Water. Kijk voor alle data op 

zo 26 juni  www.dekuierlat.nl

vr 20 mei StadseBoeren Meet& Eet @ Zomerlust

  www.opgroenevoet.nl

zo 29 mei Natuurmarkt @Stadstuinderij Piushaven

  www.biodiversiteittilburg.nl

zo 5 juni Grootste huiskamercafé ter wereld:  www.bankjescollectief.nl

 dit zou zomaar in jouw straatje 

 kunnen passen!

15-17 juli Buurtcamping Tilburg www.stadscampingtilburg.nl

 Tilburgers kamperen samen in

 eigen stad

zo 17 juli Prijsuitreiking Schonste Stròtjes,  @Stadscamping Tilburg

 Gaafste Geveltjes & Bontste Balkons  www.schonstestrotje.nl

 van Tilburg 2016


