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Een hart voor
de natuur
E E N  H A R T  V O O R  J E  T U I N

De afgelopen jaren is ons cliënteel veranderd: van
doorwinterde tuiniers naar een leuke mix van
experten en enthousiaste beginnelingen. Met de
eerste groep kunnen we onze jarenlange passie
voor de tuin delen. De tweede groep heeft soms
iets meer advies en sturing nodig. 
Een andere trend is de hervonden liefde voor de
natuur, ook bij onze klanten. En dat willen ze in
hun tuin terugzien. Iets minder gras maaien, iets
meer genieten van diversiteit. Vogels, bijen en
egels zijn van harte  welkom in deze nieuwe
paradijsjes. De tegel gaat eruit en de plant erin. 

Daarom presenteren we voor de maand mei dit
bijzondere nummer. Boordevol advies voor de
beginners, maar ook met tips voor wie het graag
een tikkeltje anders wil doen. Een tikkeltje liever
voor mens en milieu en een beetje minder streng
voor jezelf. Kortom, tuinieren zonder zorgen voor
alles en iedereen.

Frank, Kristine, Tijs en Lien



Als je in ons Belgische landschap om je heen kijkt, zie
je verschillende stadia. Grond die braak ligt, wordt in
geen tijd overdekt door pioniersbegroeiing. Dat zijn
eenjarigen die zich snel verspreiden zoals  grote
klaproos en echte kamille. Eén seizoen later,
ontstaat het grasland met diepere wortels en lange
bloemstengels zoals margriet, gewoon duizendblad
en beemdkroon. Ruigtekruiden zoals brandnetels
zijn hierna aan de beurt. Tot zij plaats maken voor
struiken en bos. Dat vormt, soms na meer dan 100
jaar, het eindpunt. Een stabiel ecosysteem.

De natuur als
voorbeeld
V A N  K A L E  G R O N D  T O T  B O S  

Je zou kunnen stellen dat wij in onze eigen tuinen enkele
van die stadia in stand houden. We maaien het gras of
verwijderen ruigtekruiden zoals brandnetels. De hagen
worden gesnoeid. Van elk van de stadia, is er wel iets in
onze tuin terug te vinden. Bloemenweides zijn de pioniers,
terwijl een gazon eigenlijk een grasland is. De
ruigtevegetatie zien we ook in de tuin. De hoge
zonneborder (met bloei in augustus) wordt opgebouwd uit
ruigteplanten zoals koningskaars en koninginnenkruid. En
overal kan je bomen, heggen en struiken terugzien. 

Het gehele proces krijgt de naam successie mee en is
belangrijk om te begrijpen waarom je tuin doet wat hij
doet. Je kan er gebruik maken van deze flow. Zo leg je de
grond steeds opnieuw braak alvorens eenjarige bloemen te
zaaien. Het is een fascinerend proces, waar je steeds
rekening mee dient te houden. 



Als je wil beginnen met tuinieren, is het belangrijk
zowel je eigen voorkeuren als je tuin te kennen. Wil je
een plek creëren om te spelen met de kinderen? Dan
is een stuk gazon zeker welkom zodat je niet tussen
de grashalmen door moet voetballen. Daarnaast
moet je je ook afvragen hoeveel ruimte je hebt als je
bijvoorbeeld een struik of boom wil planten. Kies er
eentje die niet te groot wordt als je niet constant wil
snoeien. 

De juiste
keuze
V O O R  J O U W  T U I N

Elke plant heeft zijn uitverkoren standplaats. Sommige
planten zoals tijm en lavendel staan graag droog, zonnig en
op een ietwat stenige bodem. Andere planten vragen dan
weer om een voedselrijke grond met meer vocht en
schaduw; dat geldt bijvoorbeeld voor hosta’s. De bodem
speelt een belangrijke rol. Of het om leem, zandleem,
klei,... kan je bepalen door de kneedproef. Als je in
Vlaanderen woont, kan je bodemtype en vochtigheid ook
terugvinden op deze site van de overheid. 

Elk type bodem heeft andere eigenschappen en laat andere
plantkeuzes toe. Gelukkig bestaat ook hier een
gemakkelijke zoekmachine voor: de plantenzoeker van
Velt. In deze zoekmachine kan je per planttype je
bodemeigenschappen ingeven. Vervolgens verkrijg je een
lijst met soorten waarmee je kan starten. Zo vermijd je dat
je planten die nood hebben aan veel voeding, op arme
grond gaat plaatsen. Of weet je welke stappen je moet
ondernemen om de bodem voor een bepaald type plant te
verbeteren. 

https://beweegt.velt.be/plantenzoeker/663/bodemsoorten
https://www.dov.vlaanderen.be/
https://beweegt.velt.be/plantenzoeker


Zonuren
 Vaak zal je bij plantadvies te horen krijgen dat het om een schaduwplant gaat. Of dat hij graag zonnig

of halfschaduw staat. Maar wat betekent dat in praktijk? Voor tussen 3 en 6 uur, verkiezen we de term
'halfschaduw'. 3 uur zon of minder, betekent dat het best geschikt is voor schaduwplanten. Ga na
welke delen van de tuin in de zon, in halfschaduw en volledig in de schaduw liggen. Doe dat bij
voorkeur rond 21 maart en 21 september. meer dan 6 u zon per dag betekent zon. Een kaartje met
deze zones, kan handig zijn als je je planten uitkiest. Dat is alvast een eerste stap om droevige en
verbrande planten te vermijden. 



Inheemse planten
D E  G R O O T S T E  U I T D A G I N G

V A N  D E  2 1 S T E  E E U W

Vanaf de ijstijd tot nu hebben onze inheemse
planten zich ontwikkeld en aangepast aan ons
klimaat. Ze groeien en bloeien in harmonie
met mens en milieu. Uitheemse soorten zijn
door de mens binnen gebracht uit een
gelijkaardig klimaat. En dat brengt grotere
gevaren met zich mee dan je zou denken. 

Sommige uitheemse planten (maar zeker niet
allemaal) vallen onder de categorie 'woekeraars'. Ze
bereiden zich explosief uit en  verdrukken onze
inheemse flora. Voorbeelden daarvan zijn de Japanse
duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw,
stierkikker en Aziatisch lieveheersbeestje. Dat lijkt
misschien niet zo'n ramp, maar stel je eens voor dat
vogeljongen in onze streken, smullen van de rupsen
op de nieuwe blaadjes in de lente....  

 Als uitheemse bomen later blaadjes aanmaken,
blijven zowel de rupsen als de vogeljongen op hun
honger zitten. Er zijn tal van voorbeelden aan te
halen van zo'n verstoord evenwicht. 
De keuze voor inheemse planten en bomen is niet
moeilijk. Er bestaan tal van alternatieven voor
populaire uitheemse planten. De lijst ervan en tal
van andere info kan je bijvoorbeeld op de site van
Natuur en Bos raadplegen!

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/alterias_0.pdf


De toekomstige generatie
O P  B E Z O E K

Ook de kleutertjes leren graag over groen! Zo kwamen enkele kleuterklassen in april bij ons op bezoek
om meer te leren over tuinieren. Ze kregen uitleg over de verschillende groenteplantjes en mochten
zelf ook sla planten. Uiteindelijk namen ze een groot assortiment groenteplantjes mee om op school
verder mee aan de slag te gaan. De toekomst is verzekerd!



Onderhouds-
vriendelijk
tuinieren
M E E R  G E N I E T E N !

Sommigen onder ons zijn gek op werken in
de tuin. Het liefst trekken ze elke dag hun
tuinbroek aan en gaan ze aan de slag met
schoffel en schep. De gemiddelde Belg is
minder enthousiast en onkruid wieden
behoort al zeker niet tot de favoriete
klusjes! Hoe kan je daar wat aan doen?

Ken je de vicieuze cirkel van het onkruid? Onder
onze aangeplant groen, gaan we enthousiast aan de
slag met de schoffel. Het resultaat is echter dat
zaadonkruiden zich alsmaar meer kunnen
verspreiden. Die naakte kwetsbare grond is een
ideaal bedje voor alle mogelijke onkruidzaden die
komen aanwaaien. De natuur wil braakliggend
terrein immers bedekken (zie p.3) en zo werk je
onkruid in de hand. Het is zaak de bodem preventief
volledig te bedekken.

Voor bodembedekkers, heb je een aantal opties.
Zo kan je ervoor kiezen de bodem te laten
dichtgroeien met schaduwplanten onder je
struiken en boompjes. Haal afgevallen blaadjes
onder die struiken zeker niet weg. Ze zorgen
voor een natuurlijke mulchlaag. Daarnaast kan je
kiezen voor boomschors, gehakseld hout of
cacaodoppen. Wie veel nodig heeft, kan dit bij
ons in de zogenaamde 'Big Bag' laten
aanleveren. 



Laat het gras
maar groeien
A L T E R N A T I E V E N  V O O R

G A Z O N

Sam Goris wist het al, maar nu is ook de rest van de
Vlamingen stilaan om. Minder gras afrijden bespaart je
onmiddellijk een hoop werk. Op die vrijgekomen
ruimte kun je onderhoudsvriendelijke groenvormen
aanplanten. Wat zijn de alternatieven?
Je kan ervoor kiezen om voorjaarsbloeiende bollen aan
te planten zoals narcissen, tulpen en krokussen. In de
lente ontstaat er een combinatie van grasland en
kleurrijke bloemen. Pas in mei hoef je de eerste keer
aan maaien denken. 
Je hoeft uiteraard niet radicaal je hele gazon te laten
groeien. Je kan ervoor kiezen het stukje waar de
kinderen spelen of waar je de hele zomer eet te
maaien. Andere stukjes kan je hoger laten worden.
Eventueel kan je hier en daar paadjes maken. Verder
hoef je zo'n 'hooilandje' slechts twee keer per jaar te
maaien. 
Als je merkt dat je het gazon helemaal niet gebruikt,
kan je het hervormen tot bloemenweide met enkele
paadjes erdoor heen. Je kan heel de lente en zomer
lang bloemen plukken. Het onderhoud is een pak
minder intensief en je maakt er insecten ontzettend blij
mee. Een bloemenweide maai je meestal 2 keer per
jaar (juni- juli/begin oktober). Als de bodem nog te
voedselrijk is, is het beter om tijdens de eerste jaren
meer te maaien. Laat erna het maaisel met de rijpe
zaden nog even liggen. Zo wordt je bloemenweide elk
jaar een beetje mooier!



Natuur in de
stad
E E N  F L U I T J E  V A N

E E N  C E N T

In de stad zijn er zoveel mogelijkheden voor
groen. Daktuinen en gevelgroen maken een
stad meteen een pak aangenamer. Het is goed
voor ons milieu en dieren vinden er een
schuilplek en voedselbron. Wat zijn de
mogelijkheden als je in de stad woont?

Groendaken zijn een relatief nieuw fenomeen,
waarvoor je in een heel aantal steden momenteel
subsidies krijgt. Je hebt de keuze tussen een
extensief groendak, dat nagenoeg geen onderhoud
vereist. Intensieve groendaken zijn groendaken die
effectief worden gebruikt. Daartoe worden er
paden en terrassen aangelegd. Zo'n dak bestaat uit
grassen, struiken, kruiden en zelfs bomen.  

Bij gevelgroen ga je de gevel zelf bekleden. Dat
kunnen bloembakken op de vensterbank zijn,
maar ook een leuk voortuintje met vaste planten
of een klimplant tegen de voorgevel. Bij die
laatste hou je er best rekening mee dat de meeste
inheemse klimmers bosplanten zijn. Dat betekent
dat ze graag met de voeten in de schaduw staan.
Hiertoe kan je rondom de voet ander groen
aanleggen. Kijk voor de zekerheid ook de regels
van jouw gemeente rond gevelgroen even na!



Minder onkruid krabben
T E G E L  E R U I T ,  P L A N T  E R I N !

Onkruid onder aanplantingen is één ding, maar tussen de tegels is het ons pas echt een doorn in het
oog! Er is nochtans een eenvoudige en milieuvriendelijke oplossing. In de regel, groeit onkruid vooral
tussen tegels en op paadjes die weinig betreden of bereden worden. Door het weinig intensieve
gebruik, is het vaak mogelijk de tegels te verwijderen en te kiezen voor een smaller pad. De nieuwe
braakliggende oppervlakte kan je met onderhoudsvriendelijk groen aanplanten. 



Meer leven
J E  T U I N  A L S  K L E I N

P A R A D I J S J E

De sleutel tot leven in je tuin, is variatie. Zo kan je
kiezen voor verschillende planten, maar ook
plantsoorten.
Daarnaast is ook variatie in structuur essentieel.
Een stukje hoog en een stukje gemaaid gras, een
haag wat verderop, en bloemenborder, enkele
struiken of een boom. Variatie biedt niet alleen
allerlei voedsel voor insecten zoals nectar, bessen
en zaden, maar ook beschutte plekjes en
nestplaatsen om eitjes te leggen. 
Een andere tip is rekening te houden met de
bloeiperiodes. Het is fijn voor zowel jezelf als voor
dieren als er altijd wat nieuws in bloei staat. 
De keuze voor inheemse planten is de beste om
de fauna te ondersteunen. Daarnaast is het ook
leuk als er wat 'te zien is in de tuin'. Door
nestkastjes en insectenhotels te plaatsen, krijg je
een tuin vol leven. Laat dood hout en bladeren
eens liggen in de winter: ze vormen een welkome
schuilplaats voor veel dieren. Wie weet kom er
zelfs een egel z'n winterslaap houden!

De keuze om fauna in je tuin te ondersteunen,
komt je eigen werk ten goede. Zo krijg je niet
alleen meer dieren en planten in je tuin, je trekt
ook natuurlijke vijanden aan, zoals
lieveheersbeestjes, zweefvliegen en
insectenetende vogels. Die maken dat luizen- en
andere plagen weinig kans krijgen.
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