
Zin om mee te doen? 
duurzaamgroningen.nl

EEN DUURZAME 
ROOS VOOR JOU!
Alsjeblieft, we bieden je graag een tuinplant aan voor Valentijn. 
Deze roos is een duurzaam alternatief voor boeketrozen. Hiermee 
willen we je graag verrassen en inspireren. De stokroos, kerstroos 
en zonneroosje zijn namelijk geliefd bij insecten en een aanwinst 
voor je tuin. 

• STOKROOS, tweejarig. Kan ongeveer twee meter hoog worden.  
 Bloeit in de zomer. Standplaats: zon-halfschaduw. De plant   
 zaait zich uit.

• KERSTROOS, een vaste plant. Wordt zo’n 35 centimeter hoog.  
 Bloeit van december tot maart. Standplaats: schaduw-half  
 schaduw.

• ZONNEROOSJE, een vaste plant. Wordt ongeveer 25 centimeter  
 hoog. Bloeit in juni en juli. Standplaats: zon-halfschaduw.

WAAROM DEZE VALENTIJNSACTIE VAN DUURZAAM GRONINGEN?
Van groen en bloeiende planten in je leefomgeving word je gelukkig. 
En groen is belangrijk voor de biodiversiteit en het klimaat. Daarom 
stimuleren wij de aanleg van meer groen. Zet je valentijnsplant maar 
snel in de grond!



KLIMAATSUBSIDIE: KRIJG POEN VOOR JE GROEN
Je kunt weer subsidie krijgen voor het aanbrengen van meer groen in je 
tuin. Van minder steen en meer planten of bomen profiteren we allemaal. 
Het levert ons bijvoorbeeld koelte op in de steeds hetere zomers. Maar 
ook vogels en andere dieren hebben een fijner leven dankzij meer 
groen om van te eten of in te nestelen. En in een tuin met planten kan 
regenwater beter in de grond wegzakken.

WAAR KUN JE SUBSIDIE VOOR KRIJGEN? 
• Je dak vergroenen
• Stenen uit je tuin halen en je tuin vergroenen
• Je regenpijp afkoppelen (zodat schoon regenwater niet   
 het riool instroomt)
• Het aanbrengen van ‘groene muren’ (met bijvoorbeeld   
 klimplanten)
• Het planten van bomen
• Extra berging van regenwater (bijvoorbeeld in een regenput)

Lees meer over de klimaatsubsidie op de website van Duurzaam 
Groningen: duurzaamgroningen.nl 

HELP JOUW WIJK TE VERDUURZAMEN 
Elke wijk kent duurzame initiatiefgroepen die zich inzetten voor het 
schoner en mooier maken van de wijk. Heb je een goed idee of wil je 
je handen uit de mouwen steken? 

Kijk op duurzaamgroningen.nl voor de initiatieven in jouw buurt.  

Korrewegwijk en De Hoogte - goeiebuurt.nl/doe-mee/duurzaamheid
Beijum - beijum.nl/over-beijum/organisaties/energieteam-de-werkbeij
Noorderplantsoenbuurt - groenstebuurt.nl
Hoogkerk en de Buitenhof - hoogkerkonline.nl/groenebruggenbouwers
Vinkhuizen - vinkhuizen.nl

http://duurzaamgroningen.nl
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