
Wat kun je als partner doen?
We bundelen graag onze krachten met partijen die zich ook 
willen inzetten voor groenere tuinen en straten. Door samen 
de handen ineen te slaan kunnen we zoveel mogelijk 
mensen inspireren en motiveren met groene tips en acties. 
Wij vragen onze partners om content uit de toolkit te 
delen en zelf een actie op te zetten, zoals:

 Organiseer een tuinfotowedstrijd 
 Zet een tegelruilactie op: ‘ruil een tegel in voor een plant’ 
 Houd een leuke winactie 
 Organiseer een tour met tuintips 
 Geef in een vlog een kijkje achter de schermen 
 Zet een speurtocht op in het tuincentrum
 Maak een podcast of schrijf een artikel

Deel content uit de toolkit
Vanaf februari 2023 staat de toolkit online op 
weekvandegroenetuin.nl/toolkit met verschillende banners, 
visuals, video’s en infographics. Met deze materialen kun je 
de week aankondigen en onder de aandacht brengen op jouw 
website en social kanalen. Gebruik de hashtag: 
#weekvandegroenetuin.

Wat levert het op?
Als partner brengen we jouw actie onder de aandacht via de 
website en sociale media. Bij de succesvolle editie van 2022 
zijn in totaal 28 partners aangehaakt en hebben we een groot 
bereik gehad (>10 miljoen) via sociale media, radio, kranten, 
tijdschriften en meer. 

De campagne maakt onderdeel uit van ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’, net als het NK Tegelwippen en de Maand van het Vergeten Plantseizoen. 
Bekijk alle samenwerkingspartners van ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ op www.nlvergroent.nl.

Meld je aan als partner
Heb je vragen of wil je je als partner aanmelden met een actie? 
Stuur dan een mail naar groenetuin@milieucentraal.nl. 
Meer weten? Kijk op www.weekvandegroenetuin.nl

Tijdens de Week van de Groene Tuin gaan we samen zoveel 
mogelijk tuinen, balkons en straten (verder) vergroenen en verduurzamen.
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WEEK VAN DE GROENE TUIN
DINSDAG 4 T/M MAANDAG 10 APRIL 2023

Dinsdag 4 april

Ontsteen 
je tuin

Woensdag 5 april

Geef je
tuin een 
gezonde 
bodem

Donderdag 6 april

Plant en 
zaai

Vrijdag 7 april

Stimuleer
de biodiversiteit

Zaterdag 8 april

Maak je
omgeving 

klimaatbestendig

Zondag 9 april

Voorkom
plagen en 

onkruid

Maandag 10 april

Duurzaam 
onderhouden, 
inrichten en 

gebruiken


