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Tegels eruit, plantjes erin! 
Help mee de stad te vergroenen 
op 10 september! 
Het klimaat verandert snel. Ook in Haarlem merken 
we steeds meer van de gevolgen. Zo krijgen we steeds 
vaker te maken met extreme regenbuien. Maar we 
moeten ons ook voorbereiden op lange periodes van 
hitte en droogte. Door slimme maatregelen te nemen 
kunnen we samen de stad klimaatbestendig maken. 

Minder tegels en meer groen in de stad helpen om 
wateroverlast door heftige buien tegen te gaan. 
Het water kan zo sneller de grond in en er is meer 
plek voor planten om te groeien. Planten en bloemen 
trekken vogels, vlinders, bijen, egels en insecten aan 
en vergroten de biodiversiteit. Bomen zorgen voor 
verkoeling tegen hitte. Een groene buurt draagt bij 
aan de leefbaarheid van de stad.

Buurtactie NK Tegelwippen op zaterdag 
10 september
Op zaterdag 10 september vindt tussen 10.00 en 
14.00 uur een stadsbrede tegelwipactie plaats.  
Het is mogelijk om tegels en zand op verschillende 
plekken in de stad om te ruilen voor planten.

Haarlem doet duurzaam 
Spelregels van de Tegelwipactie
•  In ruil voor uw tegels krijgt u maximaal 3 plantjes per huishouden. 
•  Levert u meer dan 150 stoeptegels in? Breng die dan naar het 

Milieuplein. 
•  Heeft u meer dan 10 kruiwagens zand? Breng het dan naar een 

particulier vuilverwerkingsbedrijf. 

Huur gratis een aanhanger
U kunt gratis een aanhanger huren via www.spaarnelanden.nl/
aanhanger en de verwijderde tegels naar het Milieuplein brengen. 
Het Milieuplein zit aan de Ir. Lelyweg 51 en is op maandag tot en met 
zaterdag geopend tussen 8.00 en 15.30 uur. 

Geen eigen tuin? Dan kunt u tegels wippen voor een geveltuintje. 
Kijk voor de richtlijnen en meer ideeën om in uw buurt te vergroenen 
op haarlem.nl/groen.

Inleverpunten:
 1. Buurtcentrum De Tulp (Rozenprieel)
 2. Buurthuis De Hamelink (Slachthuisbuurt)
 3. De Kweektuin 
 4. De Stookkamer (Zuidwest)
 5. Ecosol locatie De Nieuwe Werf (Patrimoniumbuurt)
 6. Hoek Koralensteeg (Houtmarkt, Burgwal en Scheepmakersdijk)
 7. Max Eeuweplein (Sportheldenbuurt)
 8. Milieuplein
 9. Nieuw Guineaplein (Indische Buurt)
10. Tesselschadeplein (Vondelkwartier)
11. Wijkcentrum ’t Broederhuis (Amsterdamse buurt)
12. Wijkcentrum Alleman (Parkwijk)
13. Wijkraadkamer (Europawijk)
14. Zaanenpark (Planetenwijk en Bomenbuurt)
15. mogelijk nog één in Schalkwijk


