
Haarlem gaat op groen! 

Tegelwipactiedag op zaterdag 15 april 2023 

Haarlem, 2 maart 2023 - Voor het derde opeenvolgende 

jaar vindt in Haarlem een Tegelwipactiedag plaats. Op 

zaterdag 15 april 2023 kunnen inwoners van Haarlem op 

diverse plaatsen in de stad tegels en zand omruilen voor 

planten. Alle tegels die op deze dag worden ingeleverd 

tellen mee voor gemeente Haarlem in het NK Tegelwippen.  

Haarlem doet namelijk weer mee met deze landelijke 

wedstrijd tussen gemeenten met als doel om meer ruimte te 

maken voor groen. Bij de vorige editie van de 

Tegelwipactiedagen werden er zo’n 9552 stoeptegels 

ingeleverd. Inwoners stuurden op andere momenten eigen 

acties in en de gemeente verving tegels voor groen in de 

openbare ruimte. Met een eindstand van 24600 tegels, ruim 

2200 m2, kwam Haarlem op plek 16 in het klassement van 

grote gemeenten. De ambitie van Stadmakers Haarlem is om 

dit jaar in de Top10 van het NK te komen! 

Versteende stad 

Haarlem heeft extra reden om de mouwen op te stropen want het heeft een aantal van de meest 

versteende buurten van Nederland. Verschillende wijken hebben te maken met hittestress in zomers 

en wateroverlast bij heftige buien. Haarlem wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Door slimme 

maatregelen te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt 

blijven.  

Minder tegels en meer groen in de stad helpt om wateroverlast door heftige buien tegen te gaan. 

Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte en een betere luchtkwaliteit. Planten en bloemen 

vergroten de biodiversiteit. De Tegelwipactiedag is er dan ook op gericht om inwoners te helpen hun 

eigen tuinen te vergroenen. Dat is ontzettend leuk om samen te doen en vergroot de leefbaarheid in 

de stad. 

Spelregels 

Iedereen kan tegels wippen in eigen voor- of achtertuin of 

langs de gevel. De regels voor de aanleg van geveltuinen 

staan op haarlem.nl/groen. 

Inwoners brengen tegels en zand naar één van de ruilpunten 

in de stad. Zij krijgen daarvoor 3 planten per huishouden 

cadeau.  

Mensen die grote hoeveelheden tegels afvoeren met een 

aanhanger mogen direct doorrijden naar het Milieuplein. Op 

Tegelwipactiedag kunnen ze daar ook plantjes krijgen in ruil 

voor tegels.  

Grote hoeveelheden zand kunnen worden opgehaald door 

een particulier vuilverwerkingsbedrijf.  



Activiteiten rond de Tegelwipactiedag 

Voorafgaand aan en tijdens de Tegelwipactiedag op 15 april zijn er activiteiten in de stad rond het 

thema vergroening.  

Dinsdag 21 maart 

Op 21 maart 2023 is de landelijke start van het NK Tegelwippen. In Haarlem zal om 9:00  het 

startschot worden gegeven op de Grote markt. Zanger en tekstschrijver PM Delèfre van De Filistijnen 

brengt het Tegelwiplied ten gehore. Hij schreef dit in 2022 op verzoek van Wijkraad Europawijk om 

de tegelwippers daar aan te moedigen en werkt momenteel aan een versie voor heel de stad.  

Zaterdag 1 april  

Tijdens de jaarlijkse Lentemarkt, met kramen voor planten, bollen en groeninspiratie, in de 

Haarlemmer Kweektuin, geeft Iris Veltman een lezing over het vergroenen van je tuin. De lezing start 

om 15:00, vindt plaats bij het centrum voor Natuur & Milieu Educatie in de Haarlemmer Kweektuin 

en de toegang is gratis.  

Zaterdag 15 april 

Zanger PM Delèfre tourt op zaterdag 15 april met de band De Filistijnen door de hele stad langs de 

ruilpunten om er een feestje van te maken. Voor elk stadsdeel schrijft hij een couplet van het 

Tegelwiplied. 

In de Indische Buurttuin, bij ruilpunt Nieuw Guineaplein, wordt een plantjesmarkt gehouden.  

Bij ruilpunt Buurtboerderij Nieuweweg kun je terecht voor tuinadvies en het meten van de PH-

waarde van je grond. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie en interviewaanvragen over de Tegelwipactiedagen neemt u contact op met 

Anniek Herder (anniek@zorgindetuin.nu, 06 53 84 82 31) of Laura Schön (laura@stookkamer.nl, 06 

10 39 67 74). 

Voor meer informatie over de deelname van de gemeente Haarlem aan het NK Tegelwippen neemt 
u contact op met  Dennis Wind (06 28 23 58 30).  
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