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Groen beperkt zich niet tot uitgestrekte natuurgebieden. De positieve effecten 
van bomen, struiken en bloemen in de nabije omgeving worden sterk onderschat. 
Zelfs het kleinste stukje groen biedt mogelijkheden voor mens en milieu. 

BESTELLIJST PLANTGOED
Speciaal voor de inwoners van Hemiksem hebben wij een bestellijst bijgevoegd 
die de mogelijkheden voor jouw tuin aangeeft. In februari 2017 wordt het 
bestelde plantgoed geleverd. Bij afhaling geven we jou advies over hoe je een 
boom, haag, struik of klimplant best plant. Toch nog onzeker? Experten geven 
op deze dag ook demonstraties! 

WETGEVING
Vind je het ook hoog tijd om die lelijke draad of betonnen scheidingsmuur in 
te ruilen voor een groen alternatief? Wil jij ook een mooie boom of een groene 
struik in jouw tuin, maar ben je bang voor de juridische gevolgen? Kom alles te 
weten tijdens de infomarkt: ‘Hemiksem plant aan’.

TE WINNEN!
Elke bestelling maakt kans op verschillende prijzen. De hoofdprijs van deze 
tombolatrekking is een gezellig weekendje weg voor twee personen in een 
groene omgeving! Degenen die reeds besteld hebben met de Behaag Natuurlijk 
actie van Natuurpunt worden automatisch in de prijzentrekking opgenomen. 
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HOOFDPRIJS ter waarde van € 200  
Lekker logeren in het groen
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HOEVE ASSESTRAAT

De gemeente Hemiksem maakt 
haar inwoners wegwijs in de 
mogelijkheden voor meer natuur in 
elke tuin, balkon of gevel! 

MEER WETEN?

REGIONAAL LANDSCHAP 
RIVIERENLAND
Langs Nete, Dijle, Zenne & Rupel

v
z
w



DE FEITEN

Wist je dat mensen met weinig groen in de omgeving…
…    40% meer kans hvebben op depressies?
…    minder stressbestendig zijn en daardoor vaker ten prooi vallen  
…    aan een burn-out of mentale vermoeidheid?

DE OPLOSSING

Wist je dat zelfs een beetje groen (zoals een boom of een plant)…
…    leidt tot een beter concentratievermogen en psychische    
…    spanningen vermindert
…    ervoor zorgt dat kinderen sneller buiten spelen, zich beter in   
…    hun vel voelen en zelfs beter presteren op de schoolbanken?
…    zorgt voor een optimistischere blik op de toekomst? 
…    de waarde van vastgoed met meer dan 15% doet stijgen? 
…    grondwater filtert en helpt tegen wateroverlast?
…    geluidsoverlast dempt
…    een haag van 100 meter ruim 360 kilogram CO2 uit de lucht filtert?

CONCLUSIE

Groen in de onmiddellijke woon- en werkomgeving is essentieel voor het 
welzijn en de gezondheid van iedere mens. 

WAAROM IS MIJN TUIN BELANGRIJK?
Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte regio’s van Europa. Gelukkig 
bieden onze tuinen, die zich veelal achter dit grijze landschap bevinden, heel 
wat mogelijkheden. Wist je dat alle Vlaamse tuinen maar liefst 8% van de totale 
oppervlakte beslaan? Dat is veel meer dan het aandeel natuur- en bosreservaten 
(2,5%). Als we onze tuinen natuurvriendelijk inrichten, kunnen we heel wat 
nuttige planten en dieren alsnog een toekomst geven!

VOOR ELKE TUIN WAT WILS
Of je nu een kleine of grote tuin hebt, een voortuin, gevel, terras, tegel of balkon: 
je kan altijd wel iets doen! Voor tuinadvies op maat organiseert Hemiksem een 
infomarkt waar je alles te weten komt over mogelijke soorten, plaats, onderhoud 
en wetgeving toepasbaar op jouw tuin. 

De infomarkt is gratis en gaat door op zondag 20 november op een unieke 
locatie:  Aan het domein van de hoeve in de Assestraat 19 in Hemiksem van 11u 
tot 15u.


