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Vergroen je Leven Is een initiatief van Kitty 
Schieck en Jacky Michels, oud-directeur van 
tuincentrumketen Groenrijk. Schieck vertelt hoe 
het initiatief tot stand kwam: ‘Consumenten 
vormen een grote doelgroep, die een flinke 
bijdrage kan leveren aan het vergroenen van 
de leefomgeving. Er zijn veel initiatieven, maar 
die bereiken deze doelgroep niet altijd even 
effectief. Lang niet iedereen heeft groene vin-
gers of voelt zich betrokken bij de klimaatpro-
blematiek. Als Vergroen je Leven willen we óók 
die burger bereiken, door groenproducten te 
ontwikkelen die vergroening leuk, makkelijk en 
laagdrempelig maken.’
‘Tegel eruit, groen erin is op zich al een laag-
drempelige gedachte. Maar overheden leg-
gen de nadruk vooral op de baten van groen 
voor het klimaat, tegen hittestress en om de 
biodiversiteit te vergroten. Met Vergroen je 
Leven willen we aanvullend duidelijk maken 
hoe groen het leven van de groeneigenaar kan 
verrijken, dat het goed is voor diens geluk en 

gezondheid. Daarom hebben onze producten 
het uiterlijk van een cadeau. De ontvangers 
hebben twee pleziermomenten: bij het uitpak-
ken en als ze de planten tot bloei en ontwikke-
ling zien komen.’

Bolletje Bloem
Bolletje Bloem is een leuk cadeaupakket met 
een mengsel van vijftig duurzaam geteelde bol-
len die bijen en vlinders aantrekken. De leve-
rancier is Jub Holland. Er zijn twee varianten: de 
voorjaarsvariant Bolletje B(l)ij en de zomervari-
ant Bolletje Zomer. Robbert Uittenbogaard, 
de directeur van Jub Holland: ‘Vol betegelde 
tuinen zijn ons een doorn in het oog. Wij zijn 
voorstander van elk initiatief dat meer groen 
en meer kleur promoot, in de vorm van bomen, 
planten en bloemen. De bollen in Bolletje B(l)ij 
en Bolletje Zomer zijn meerjarig en langbloei-
end. Afhankelijk van de groeiomstandigheden 
gaan ze minstens een paar jaar mee.’
Bij ontvangst zijn er natuurlijk nog geen bloe-

Tegeltje Groen en Bolletje Bloem in fraaie verpakking als vervanging 
voor stenen tegels
Eind april 2021 ging Vergroen je Leven van 

start. Dit bedrijf speelt in op de maatschap-

pelijke ontwikkeling van tegelwippen en zorgt 

voor laagdrempelige mogelijkheden om de 

vrijgekomen ruimte op te vullen met groen. Di-

rectrice en mede-eigenaar Kitty Schieck en de 

leveranciers van de planten en bollen, Griffioen 

Vaste Planten en Jub Holland, vertellen over de 

producten.
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‘We willen groen leuk, makkelijk 
en laagdrempelig maken’
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men zichtbaar. ‘Maar mensen hebben wel een 
beeld van hoe een narcis, blauwe druif of bota-
nische tulp eruitziet’, zegt Schieck. ‘We hebben 
van Bolletje Bloem een brievenbuspakket laten 
maken, zodat dit gemakkelijk te bezorgen is.’

Tegeltje Groen
Het Tegeltje Groen-pakket bevat drie vaste 
planten. De leverancier is Griffioen vaste plan-
ten. De Tegeltjes met vaste planten hebben 
een thema, zes in totaal. De vaste planten in 
Tegeltje Leven trekken bijen en vlinders aan. 
De bodembedekkers in Tegeltje Gemak weren 
onkruid. De vaste planten in Tegeltje Balans 
zijn klimaatbestendig en bestand tegen hevige 
regen en droogte. De groenblijvers in Tegeltje 
Groen zorgen voor een groen winterbeeld. De 
vaste planten in Tegeltje Kleur zijn gekozen op 
basis van hun kleurenpracht. En de vaste plan-
ten in Tegeltje Liefde, tot slot, krijgen allemaal 
rood bloeiende bloemen.

Metertje Groen
Met ingang van dit voorjaar voert Vergroen je 
Leven een nieuw product: Metertje Groen. Het 

betreft een combinatie van acht vaste planten 
(van leverancier Griffioen) in een handige doos. 
Daarmee kan bijvoorbeeld eenvoudig een 
geveltuin gemaakt worden. Metertje Groen is in 
vijf varianten beschikbaar.

Doelgroep
Schieck: ‘Met onze kant-en-klare producten 
maken we het voor gemeenten, bouwbedrijven 
en projectontwikkelaars heel gemakkelijk om 
mensen te verleiden om hun tuin groener te 
maken. Dat kan zijn bij Tegel eruit, plant erin-
acties, maar ook bij de oplevering van nieuw-
bouwhuizen, of bijvoorbeeld als beloning voor 
vrijwilligers die meehelpen om parken schoon 
te houden. Bij elk product zit een duidelijke 
uitleg over de aanplant en verzorging, en bij elk 
Tegeltje Groen verstrekken we een zakje met 
100 procent biologische bodemverbeteraar. 
Door het thema, de verpakking en de uitleg 
ziet Tegeltje Groen eruit als een cadeautje. Een 
Tegeltje Groen overhandigen is iets anders dan 
een potje. Met een Tegeltje Groen gaat de ont-
vanger echt aan de slag; het is te mooi om in 
een hoekje te laten verdorren.’

Kwaliteit
Of de planten goed aanslaan, hangt ook af van 
de kwaliteit van het groen. ‘We hebben leveran-
ciers geselecteerd die vooroplopen wat betreft 
kwaliteit en duurzame teelt’, vertelt Schieck. ‘Zo 
kwamen we uit bij Griffioen en Jub Holland.’

Stefan Verbunt, directeur van Griffioen Vaste 
Planten: ‘We zeiden direct ja tegen dit initiatief. 
We zijn ook van mening dat mensen laag-
drempeliger benaderd moeten worden om te 
vergroenen, omdat ze steeds minder kennis 
van planten hebben. Om die reden maken we 
nu zelf toegankelijke video’s over bepaalde 
onderwerpen. Wat wij voor de retail kweken, is 
allemaal gericht op het gemak voor de klant. 
Mensen gaan vaak niet meer met een planten-
lijstje naar het tuincentrum, zoals vroeger, maar 
hebben algemenere wensen. Daarom spelen 
wij in op thema’s zoals schaduw-halfschaduw-
zon, meer vlinders of bijen, slakkenbeheersing 
en noem maar op. In totaal maken we vijftien 
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korte informatieve video’s die inzoomen op 
verschillende thema’s. Vergroen je Leven gaat 
op dezelfde laagdrempelige manier te werk. Dit 
initiatief maakt het leuk en makkelijk om iets 
met planten te doen. Dat sluit aan bij ons  
klantenpotentieel. Het mooie dat wij aan 
Vergroen je Leven kunnen bijdragen, is dat we 
elk seizoen een andere plantensamenstelling 
kunnen bieden. In mei ziet de samenstelling er 
dus anders uit dan eind juni. We kiezen bewust 
voor de sterkere planten die het snel doen en 
niet te veeleisend zijn.’

Verbunt voegt daaraan toe: ‘Wij verkopen geen 
planten die in bloei staan, maar dat biedt juist 
een verassing voor iemand die Tegeltje Groen 
aanplant en de ontwikkeling volgt. Tegeltje 
Groen is een klein project waarbij de ontvanger 
zelf tegels wipt, geel zand verwijdert, potgrond 
aanbrengt en de plantjes in de grond zet. Het is 
de bedoeling dat de plant pas gaat knallen als 
hij in de tuin staat.’

Duurzaamheid
Vergroen je Leven heeft bewust gekozen voor 
leveranciers die kwaliteit en duurzaamheid 
hoog in het vaandel hebben staan. Schieck legt 
uit: ‘Jub Holland heeft een eigen kwekerij die 
On the way to Planetproof-gecertificeerd is. 
Het bedrijf werkt samen met de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging en is in de bollenteelt 
voorloper op het gebied van duurzame teelt en 
handel.’

Ze vervolgt: ‘Griffioen is gecertificeerd voor alle 
belangrijke keurmerken, waaronder MPS Gap, 
On the way to Planetproof en Groenkeur. De 
planten worden geleverd in potten en trays  
van 100 procent gerecycled plastic. Deze zijn 
vervolgens opnieuw recyclebaar. De potten en 
trays hebben een afwijkende kleur – meestal 
blauw –, zodat ze tussen het veelal zwarte  
plastic worden opgepikt bij de afvalverwerker 
en automatisch in aanmerking komen voor 
recycling. Onkruidbestrijding gebeurt met 
een heetwaterschoffel en het teeltproces is 

nagenoeg biologisch, waardoor de planten al 
ijzersterk zijn als ze van de kwekerij komen. 
Dat is belangrijk, aangezien de planten vaak 
terechtkomen op een plaats waar tegels uit de 
verharding zijn gelicht.’

Tegeltje voor tegeltje
2021 was een goed jaar voor Vergroen je Leven. 
Schieck: ‘We hebben in ons eerste jaar ruim 2500 
Tegeltjes Groen en Bolletjes Bloem verkocht, 
vooral aan gemeenten. We zien dat ook bouw-
bedrijven geïnteresseerd raken om een Tegeltje 
Groen of Bolletje Bloem aan de nieuwe bewoners 
te overhandigen bij oplevering van nieuwbouw- 
of renovatieprojecten. Een ander voorbeeld zijn 
bedrijven die thuiswerken ondersteunen en dit 
cadeau doen aan hun medewerkers.’

Schieck vertelt dat Vergroen je Leven met zijn 
producten blijvend groen nastreeft en zelfs wil 
verleiden tot groenuitbreiding: ‘Onze producten 
bevatten alleen meerjarige planten en bollen. 
Deze komen elk jaar mooier terug. De naam 
Tegeltje Groen klopt overigens niet helemaal. 
Alle planten zitten in potmaat P11; met de drie 
planten uit een Tegeltje Groen kun je dus drie 
terrastegels vervangen. We hopen natuurlijk dat 
mensen zo enthousiast zijn dat ze er een tweede 
Tegeltje Groen of een bollentegel naast leggen!’

Tegel grijs eruit, Tegeltje Leven erin bij de gemeente Hollands Kroon
De gemeente Hollands Kroon is lid geworden van de Stichting Steenbreek en is momenteel druk 
bezig met het NK Tegelwippen. Beleidsmedewerker Stefan Louwers legt uit dat vergroening in ruil 
voor het verwijderen van steen in beleid is vastgelegd: ‘Zowel in ons Deltaplan Biodiversiteit als in 
ons programma Duurzaamheid staat ons streven beschreven om iets te doen op het gebied van 
biodiversiteit en klimaatadaptatie. Binnen dit beleid proberen we ook zoveel mogelijk particulieren te 
stimuleren om hun tuin te vergroenen. Veel tuinen zijn betegeld; vooral bij nieuwbouw woningen 
is te zien dat mensen weinig tijd hebben om te tuinieren. Het idee leeft dat een betegelde tuin 
onderhoudsvriendelijk is. Dat wordt dan algauw een standaardtuin met grote, antracieten tegels 
en een verhoogde bak met daarin drie lavendels. Vanuit het oogpunt van biodiversiteit en klimaat-
adaptatie is dat niet wenselijk. Daarom organiseren we ludieke acties, zoals in december 2021, 
waarbij we met succes 300 Tegeltjes Leven uitdeelden in ruil voor een tegel van 30 bij 30 cm.’ 
Binnen enkele dagen was de inschrijflijst vol. Louwerse: ‘Hieraan kun je zien dat er langzamer-
hand beweging komt in de bereidheid om te vergroenen. Ik denk dat Vergroen je Leven er goed 
aan doet om te streven naar laagdrempeligheid en de vaste planten aantrekkelijk te verpakken. 
Sommige mensen kwamen zelfs een Tegeltje Leven halen om aan hun moeder cadeau te doen...  
Er komt nu een vervolgactie: mensen die een Tegeltje Leven hebben ontvangen, vragen we of ze 
een foto van de aanplant willen maken en op de social media willen zetten. Hopelijk brengen we 
als gemeente zo het een en ander in beweging. Elke stap is er eentje.’

Stefan Louwerse
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Tegeltje Groen
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