
MAAK JE TUIN 
GROEN

WIL JIJ MEEWERKEN AAN:

› Een fijnere en groenere heerd
› Het verminderen van hitte en wateroverlast
› En een groenere tuin met meer vlinders 
 en vogels?

Doe dan mee aan de Pilot Bewonerstoolkit 
in de Grevingaheerd!



Beijum is een mooie en groene wijk. 
Dat willen we graag zo houden. Van 
bewoners horen we echter vaak 
dat ze het jammer vinden dat er 
in de wijk zoveel verschutting en 
verstening is. 

Daarom willen we bewoners 
helpen bij het vergroenen van hun 
privéterrein. Bijvoorbeeld door 
informatie te geven over subsidies 
en hoe je een groene erfafscheiding 
maakt. En door onafhankelijk advies 
aan te bieden van een tuinexpert.

Pilot
Dit doen we in de Pilot 
Bewonerstoolkit, waarmee we 
starten in de Grevingaheerd. 
Rixt van Gosliga is hierbij als 
adviseur betrokken. Met haar kennis 
en ervaring gaat zij bewoners 
ondersteunen bij het vergroenen van 
hun erfafscheiding en tuin.

Meedoen en contact
Nieuwsgierig naar het project? 
Of wil je meedoen? Stuur dan een 
mail naar Rixt van Gosliga, via 
info@dekorenbloemtuinen.nl. 
Dan neemt zij contact met je op. 

Augustus in de heerd
Wil je Rixt liever persoonlijk 
ontmoeten? In augustus loopt 
ze samen met Melissa Selzener 
(Gemeente Groningen) door de 
Grevingaheerd om te informeren 
over het project. 
Spreek hen gerust aan! 
Datums en tijden:
• Dinsdag 2 augustus 
 10.00 - 11.00 uur
• Woensdag 3 augustus 
 13.00 - 14.00 uur
• Donderdag 4 augustus 
 16.00 - 17.00 uur

Over Rixt van Gosliga
Als eigenaar van tuinadviesbureau De 
Korenbloem- tuinen met visie weet Rixt van 
Gosliga alles over groen en het inrichten 
van tuinen. Je kunt Rixt kennen van OOG 
TV, waarvoor ze de serie ‘Goud Groen’ heeft 
gemaakt. Eerder heeft ze meegewerkt aan 
het project Sociaal Tuinieren in Vinkhuizen, 
waarbij bewoners werden geholpen hun 
tuinen te onderhouden en versteende tuinen 
te vergroenen.
Contact:  info@dekorenbloemtuinen.nl

Pilot Bewonerstoolkit in de Grevingaheerd 


