
DOE MEE!
MAAK VAN 
JOUW TUIN 
EEN STUKJE 
NATIONAAL PARK



Doe mee! 
Maak van jouw tuin een 
stukje Nationaal Park

Jij kunt onderdeel worden van het Nationaal 
Park. Door het aanleggen van een 
Heuvelrugtuin. 



Aanleiding

Mensen die wonen binnen de grenzen van het Nationaal park 
Utrechtse Heuvelrug, zijn zich niet altijd bewust van de 
bijzondere plek waar ze wonen en hoe ze daar zelf aan bij 
kunnen dragen. 

Daarom creëren we gezamenlijk (bewoners, organisaties, 
bedrijven en gemeenten) een stukje Nationaal Park in hun 
eigen leefomgeving. 



Doelen & ambities

Met vergroening van tuinen bijdragen aan:

✓ Betrokkenheid bij natuur en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

✓ Biodiversiteit: natuurlijke inrichting, gifvrij, in harmonie met het 
nationaal park, goed voor insecten

✓ Klimaatadaptatie: minder verstening, minder wateroverlast/hitte/droogte

✓ Schoon drinkwater: minder gebruik gif

✓ Sociale cohesie in de buurt en draagvlak voor 
lokale vrijwilligersgroepen





Wat is een Heuvelrugtuin?
Een stukje Nationaal Park in jouw achtertuin

✓ Een Heuvelrugtuin is groen. Minstens 60% groen. 

✓ Er wordt gifvrij getuinierd

✓ Biedt beschutting voor dieren en insecten 

✓ Je vindt er inheemse (wilde) planten)

Is jouw groene hart inmiddels sneller gaan kloppen? 
En wil jij ook aan de slag met jouw Heuvelrugtuin? Mooi!



Waarom een Heuvelrugtuin?

Het project draagt bij aan de bekendheid van het Nationaal Park, aan 
betrokkenheid van de inwoners bij het Nationaal Park en aan verschillende 
maatschappelijk opgaven, zoals:

1
Maakt jouw 
tuin klimaat
bestendig. 

2
Meer 

biodiversiteit

3
Een goede 
waterhuis-

houding



Naast de maatschappelijke opgave willen we 

Kom in 
beweging

…graag samen met jullie aan de slag. Dit zorgt voor 
meer sociale contacten in de buurt. 

Realiseren we: 

• 4 voorbeeldtuinen per gemeente 

• Minstens 150 Heuvelrugtuinen van bewoners 

Samen 
aan de 
slag!

Groep 
actieve 

bewoners

Lokale groepen als drager van het project, voor 
communicatie, werving en lokale invulling en aansluiting bij 
eigen activiteiten

Wil jij aan de slag 
met een  

Heuvelrugtuin?
Laat het ons 

weten.



Hoe kun je aan de slag? (1)
Doorloop de 
checklist en 

ontdek welke 
aanpassingen je 

kunt doen in 
jouw tuin. 



Hoe kun je aan de slag? (2)
Maak een 

schets van jouw 
tuin.



Hoe kun je aan de slag? (3) Bekijk de 
plantenlijst en 
ontdek welke 
planten thuis 
horen in een 

Heuvelrugtuin



Eerst inspiratie opdoen?

Heb jij ook een 
voorbeeldtuin? 
Meld deze dan 

aan! 

Voorbeeldtuin 
Beauforthuis 

Austerlitz



Heeft u een voorbeeldtuin?

• Kent u geschikte tuinen of plekken?

• Zijn er bestaande/lopende Heuvelrugtuinen waar 
we op kunnen aansluiten? Mogelijkheden om hier 
een Heuvelrugtuin te maken?

• Wie wil helpen bij aanleg?



Promotie & samenwerkingen?

• Wie wil helpen bij aanleg? 

• Wat kunnen wij doen om bij te dragen? 

• Wat hebben jullie nodig om het programma uit te dragen?

• Samen zoeken naar mogelijkheden voor publiciteit. 



Next steps (2020/2021) 
Activiteiten de komende twee jaar

✓ Bekendheid genereren via een (online)campagne i.s.m. de Tuinbranche

✓ Diverse informatieavonden en een cursus voor bewoners over Heuvelrugtuinen

✓ Begeleiding van gemeente bij ontwikkeling voorbeeldtuinen

✓ Twee voorbeeldtuinen elders in de gemeente 

✓ Minstens 25 particulieren Heuvelrugtuinen

✓ Tuinbordjes voor plaatsing in voorbeeldtuinen

✓ Uitvoering en begeleiding wijkaanpak (min. 8 tuinen)



BEDANKT!


