
groene (voor)tuin

Waarom?

groen: – hitte koelt

– neerslag drinkt

– dieren voedt en beschermt

– mens doet bewezen goed

– geluid dempt



‘makkelijke’ ‘tuin’

even vegen, klaar...



iets groener...

in ieder geval een beetje groen en grind laat water door, maar...



groen

… nou ja, donkergroen :)



Onderhoudsarm...

Net als bijvoorbeeld je huishouden en je lichaam, 
heeft een tuin altijd onderhoud nodig.

tips:
– minimaal de paden vrij van onkruid, heg 

mooi geschoren en terras schoongeveegd, 
dan kan de rest rustig wilder zijn zonder dat 

het onverzorgd lijkt

– omdenken; hoe erg zijn bijvoorbeeld 
madeliefjes in een gazon?

– omdenken; tuinwerk is goed voor je, 
lichaamsbeweging en buitenzijn  



Hoe kies je beplanting?

1. hoe gebruik je je (voor)tuin?

– fietsenstalling haag, gevel, overkapping met sedumdak

– terras haag, gevel, heesters,vaste planten 

– pad naar deur/schuur haag, gevel, vaste planten, 
heesters, boom(pje)

2. omstandigheden bepalen keuze beplanting

– zon/schaduw
– droog/vochtig

– veel/ weinig ruimte



voorbeelden klimmers en heesters

zuid (zon)

– vuurdoorn

– wingerd

– egelantier

– gelders roos

– sleedoorn



reigersbek                     bloedooiervaarsbek         viltige hoornbloem

voorbeelden vaste planten zon

spoorbloem                grote teunisbloem (tweejarig)   herfstaster



klimmers en heesters

noorden (schaduw)

– klimhortensia

– hulst

– (struik)klimop

– kardinaalsmuts



maagdenpalm

longkruid               schildersverdriet

voorbeelden vaste planten schaduw

helleborus                     smeerwortel                  vingerhoedskruid



Aan de slag!

1. tegels eruit - gebruik ze als stapelmuurtje, opstaand 

randje, stapel ze tot vogelvoeder of –badplaats

2. wit zand eruit - verdeel het over al bestaande tuin, of 
herstel verzakte bestrating er mee

3. compost erin - heel graag ecologisch (bijv. Biokultura)

4. beplanting erin - liefst inheems, want robuust en insecten en 

vogels weten daar het beste raad mee

- als het even kan: biologisch geteeld
- plant in najaar of vroege voorjaar



Water in de tuin:

brengt nog meer leven (trekt dieren aan en beweegt/weerspiegelt) en hard nodig 
als buffer in droge periodes en als afvoer in natte periodes.

– als je de ruimte hebt: vijver/poel

zonnige plek, minimaal 50cm diep, kijk op IVN site voor        
instructies ‘tuinypoel’

In een kleine tuin is een ingegraven speciekuip als een mini-vijvertje

– bijna altijd mogelijk: koppel hemelwaterafvoer af

– regenton

– via gootje van bijv. dakpannen border in laten lopen

– altijd mogelijk: drink- en badderplek voor vogels/ insecten

ondiepe grote schaal, eventueel met een grote kei in het 
midden, regelmatig water verversen



voorbeelden water in de tuin



En hoe verder?

– knip weg wat te veel is

– houd klimmers van houtwerk/kozijnen, trek de grens

– ‘onkruid’ komt er toch wel, beter kies je uit wat je wel mooi vindt

– groen is niet moeilijk; mens, durf te planten!

– niet te netjes, laat dood blad, takjes e.d. in de border liggen.           
Een rommelhoekje is goud!

– dikkere takken kun je gebruiken als border-rand. Of op

een kleine takkenwal achterin de border, of wegmoffelen

onder heesters/heg.

– beste tijd om te beginnen is nu!!



ter afsluiting gewoon wat leuke plaatjes; en misschien nog vragen?


