CHECKLIST
Ploggen

Maak een mooie wandeling of een sportieve
run en raap minstens 10 stukken afval op.

Deel de natuur

Mulchen

Bedek de bodem van je tuin met bladeren,
gras, snoeiafaval en/of houtsnippers voor
een gezonde en vruchtbare grond.

Dieren spotten

Rommelhoekje

Neem iemand mee voor een wandeling in de
natuur & vind biodiversiteit hotspots bij jou
in de buurt.

Spot minstens 3 verschillende soorten dieren
bij jou in de tuin of buurt.

Hark bladeren en takjes bij elkaar op een
hoop of onder een heg om een rommelhoekje
te creëren waar insecten, eekhoorns of
egeltjes graag gebruik van maken.

CHECKLIST
Single
banana

Wist je dat supermarkten losse bananen weggooien? De
losse banaan wordt door de consument niet opgemerkt en
krijgt sneller beurse plekjes, hierdoor belanden dagelijks
duizenden bananen in de afvalcontainer. Koop een
eenzame banaan en red deze van verspilling!

Eetbare
planten

Guerilla gardening

Ga op zoek naar drie verschillende eetbare planten of
bloemen. Denk aan de Oost Indische kers, de tamme
kastanje of de walnoot. Op deze site kun jij zien wat er
bij jou groeit en in welk seizoen.

Zaai wilde bloemen op een braakliggend
veld of zet plantjes neer in een leeg
perkje!

Bloemenfoto's

Paddenstoelen

Plaats een foto van bloemen in jouw tuin of
balkon en vertel daarbij: Welke bloem is dit?
Hoe verzorg je ze? Wanneer kun je ze het
beste planten? Wanneer bloeien ze?

Vind zoveel mogelijk verschillende
paddenstoelen!

CHECKLIST
Koffieprut

Geef jouw bakkie koffie of thee een tweede leven
door het restproduct te hergebruiken.

Egeltjeshuis

Wintervogelvoer

Maak vogelvoer voor in de tuin om de
vogels bij jou in de buurt de winter door
te helpen.

Wormenhotel

PRIJZEN!

Maak een huisje van een houten kist of
bakstenen en challenge een egel naar je tuin!

Maak een wormenhotel en creëer zwart goud
van jouw gft-afval, waar je jouw planten in
huis of tuin weer mee kunt voeden!

1x Weidevogelsafari voor 3 personen
1x Het boek Duurzaam tuinieren
3x Natuurfotografie workshop voor 1 persoon
1x Rotterzwam grow kit
1x Twee pondtickets naar Tiengemeten
10x Een boom van TinyForest

