
MAAK UW MAAK UW TUINTUIN 
GROEN GROEN && SLIM SLIM 

DOE MEEDOE MEE!!

www.pienteretuinen.nl/deelnemers

MET HET GROOTSTE PARTICIPATIEPROJECT VAN NEDERLAND

EN DRAAG BIJ AAN UW GEZONDE LEEFOMGEVING

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

MELD U VÓÓR 
10 MAART AAN
SCAN DE QR-CODE

PT Flyer A4 080223 Boxtel.indd   1PT Flyer A4 080223 Boxtel.indd   1 10-02-2023   09:5810-02-2023   09:58



Pientere Tuinen verbindt verschillende onderwerpen met elkaar. Als tuinbezitter kr� gt u gerichte tips en voorlichting op basis van 

informatie die wordt verzameld met een speciale bodemsensor in uw tuin. Deze data worden inzichtel� k gepresenteerd op uw eigen ‘M� n 

Pientere Tuin’. U heeft dan een slimme monitor voor uw tuin én toegang tot kennis en concrete adviezen. Daarnaast worden dezelfde data 

gebruikt voor twee meerjarige onderzoeksprogramma’s die b� dragen aan het verbeteren van onze toekomstige, gezonde leefomgeving. 

Daar profi teren we met z’n allen weer van. 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat een groene tuin vele voordelen biedt. Groen maakt gelukkig, fi ltert de 

lucht, zorgt voor verkoeling op warme dagen en voor een grotere biodiversiteit. Je kunt dus gerust stellen dat 

een groene tuin b� draagt aan onze gezonde leefomgeving. Het project Pientere Tuinen heeft tot doel om deze 

voordelen beter in kaart te brengen en tuinbezitters hiervan bewuster te maken en te helpen met acties die z�  

kunnen nemen.

DOE MEEDOE MEE!!
VOOR EEN GROENER EN GEZONDER NEDERLAND

MELD U VÓÓR
10 MAART AAN
SCAN DE QR-CODE

Initiatiefnemers

STICHTING

HELPT U OOK MEE? 
W�  hebben alles zo eenvoudig mogel� k gemaakt, zodat uw 

deelname weinig inspanning vergt. Doe ook mee met de Pientere 

Tuinen en meld u aan door de QR-code op de voorz� de of onderaan 

deze pagina te scannen en uw gegevens in te vullen.

WAT KRIJGT U ALS U MEEDOET?
• Een startpakket met een bodemsensor die 3 jaar lang de 

maaiveldtemperatuur en bodemvochtigheid meet. Deze 

sensor geeft informatie over de bodemkwaliteit in uw tuin

• Toegang tot een persoonl� ke digitale omgeving ‘M� n Pientere 

Tuin’, zodat u precies kunt zien en b� houden wat er in uw tuin 

gebeurt.

• Specifi eke voorlichting (tuintips, stappenplan e.d.) voor 

b� voorbeeld het vergroenen van uw tuin, om de biodiversiteit 

in uw tuin te vergroten en de waterregulering te verbeteren 

(i.s.m. Stichting Steenbreek).

• U wordt op de hoogte gehouden van de landel� ke onderzoeks-

programma’s om u nog meer te inspireren en informeren over de 

waarde van uw tuin.

WAT VRAGEN WIJ VAN U ALS U MEEDOET?
• Bodemsensor in de tuin plaatsen waar die 3 jaar kan bl� ven 

staan. De installatie en registratie z� n eenvoudig en vergen 

slechts enkele minuten. De instructie wordt meegeleverd.

• Account aanmaken op ‘M� n Pientere Tuin’ met enkele 

kenmerken en foto van uw tuin.

• W�  bieden u de mogel� kheid mee te doen aan individueel

onderzoek (i.s.m. Van Hall Larenstein, University of Applied 

Science).
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