
 

 

Factsheet 

Tegel-ophaalservice 
 
 

Tegels eruit, planten erin! Het is een van de meest effectieve manieren om het riool te 

ontzien bij hevige buien en om verkoeling te bieden bij heet weer. Daarnaast biedt groen 

ruimte voor vogels en insecten. Om bewoners te stimuleren om tegels uit hun tuin te 

halen, is het mogelijk om als gemeente een tegel ophaalservice aan te bieden. Wilt u 

binnen uw gemeente ook zo’n service aanbieden, maar weet u niet goed hoe? Hier onder 

een aantal voorbeelden van hoe andere gemeenten dit aanpakken.  

 

1. De gemeente Utrecht heeft het NK tegelwippen aangegrepen om bewoners te 

stimuleren om hun tuintegels te vervangen door planten. Om dit te faciliteren, 

biedt de gemeente een ophaalservice: bewoners dienen een aanvraag in via een 

formulier waarin ze hun plan toelichten en foto's van de huidige tuin opsturen. 

Duidelijke voorwaarden helpen verwarring te voorkomen: mogen tegels 

bijvoorbeeld worden ingeruild voor kunstgras? Goed geformuleerde regels 

voorkomen discussie. De promotie van de tegelservice naar aanleiding van het NK 

tegelwippen zorgde voor een flinke toename van aanvragen: een tip vanuit de 

gemeente Utrecht is dan ook om intern een goede organisatie te hebben vóórdat 

je het gaat promoten. De gemeente Utrecht werkt hiervoor samen met de afval 

afdeling en werkt met stagairs om de aanvragen te verwerken.  

2. Ook de gemeente Houten ziet een tegel ophaalservice als mogelijkheid om de 

kans op wateroverlast te verminderen. De aanvrager stuurt na aanmelding een 

schets op van de oude (versteende) en nieuwe (groene) situatie, waarbij in de 

nieuwe situatie minstens 50% van de tuin groen moet zijn. De gemeente levert 

big-bags aan en haalt deze gevuld weer gratis op met een vrachtwagen. De actie 

heeft erg positieve reacties van bewoners opgeleverd. Tip: geef vooraf duidelijk 

aan dat je enkel tegels ophaalt voor afvoer en verwijs naar de mogelijkheden voor 

bewoners om grond of planten (zelf) af te voeren. Het afvoeren van zand is een 

zware klus en kan een struikelblok zijn. 

3. De gemeente Amsterdam biedt dit voor- en najaar een tegelservice aan. Er zijn per 

stadsdeel ophaaldagen gepland (te vinden op de gemeentelijke website). 

Bewoners melden hun tegels aan via een online formulier. Hierop geven ze aan 

om hoeveel tegels het gaat en op welke hoek van twee straten de tegels worden 

aangeboden. De dag vóór de ophaaldag kunnen de tegels op de afgesproken hoek 

geplaatst worden.  

4. De gemeente Amstelveen is in november 2020 een proef gestart waarbij ze op 

één dag gratis tuintegels kwamen ophalen op gemarkeerde plekken in een 

bepaalde wijk. Inwoners kregen twee weken van tevoren een flyer in de 

brievenbus met uitleg over de actie. Vervolgens konden ze zich in de 

voorafgaande week via mail aanmelden, waarbij ze een schatting moesten geven 

van het aantal m2 tegels. De actie was succesvol: er werden bijna 600 tegels van 

30x30 cm opgehaald!   

  

“Onderzoek  heeft 

uitgewezen dat een 

groenere 

leefomgeving een 

positief effect heeft 

op onze mentale 

gezondheid" 

www.nk-tegelwippen.nl 

 
 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/wateroverlast-voorkomen/
https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/water/regenwater/actie-gratis-oude-tuintegels-laten-ophalen
https://www.rainproof.nl/tegelservice
https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/gemeente-amstelveen-stimuleert-inwoners-hun-tuinen-te-vergroenen

