VAN GAZON TOT BLOEMENWEIDE
Onderzoek eerst je tuinbodem. Deze is liefst schraal tot matig
voedselrijk. En je kiest best voor een plekje in de zon.

mm Verwijder eventuele hardnekkige
wortelonkruiden.
mm Maak de bodem los tot op een diepte
van 15 tot 20 cm.
mm Hark fijn.
mm Druk aan met de voeten of een rol.
mm Hark opnieuw lichtjes.

15-20 cm
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BEREID JE TUINBODEM VOOR.

Wist je dat 8 tot 9% van Vlaanderen tuin is?
Laat ons daar één groot groen paradijs van maken.
Met kansen voor dieren, planten en het klimaat.
Om nog meer te genieten.
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Je hoeft er niet eens heel gek voor te doen.
Alle beetjes helpen. En wij helpen jou.

KIES HET BLOEMENMENGSEL DAT PAST BIJ JOUW
BODEMTYPE EN ZAAI HET IN.

HOE?
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be
www.facebook.com/levedetuin

V.U.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

1 tot max.
2 g/m²

mm Je hebt 1 tot max. 2 g/m² bloemenzaad
nodig.
mm Meng de zaden met licht vochtig zand
en strooi uit.
mm Bedek het zaaisel met enkele millimeters
grond door lichtjes in te harken.
mm Bestaat de bodem in je tuin uit vrij
korrelig zand of zijn er nog te grote kluiten?
Ga er na het zaaien dan nog eens met een
rol over.
mm Wil je al in het eerste jaar genieten van een
uitbundige bloei? Combineer een meerjarig
bloemenmengsel dan met eenjarige
akkerkruiden. Na enkele jaren, wanneer je
bloemenweide in volle bloei is, verdwijnen
de akkerkruiden vanzelf weer.
PERIODE
Van half maart tot eind april of begin
september tot eind oktober.

B. VERTREK VAN BESTAAND, NIET BEMEST GAZON
(Waarvan het maaisel altijd werd afgevoerd)
(Schrale of voedselarme grasmat)
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BEREID JE TUINBODEM VOOR.

m

A. VERTREK VAN NAAKTE GROND

Ben jij één van de 86% Vlaams-Brabanders met
een tuin? En is dat voor jou ook de plek bij uitstek
om in te genieten? Of dwarsbomen vervelende
tuinproblemen weleens dat plezier? Jammer als dat
zo is, want jouw tuin is kostbaarder dan je denkt.
Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw
tuin en de tuin van jouw buren en die van
de buren van jouw buren samen één groot groen
lint vormen.
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LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN
VAN JOUW STUKJE GROEN

Zie ook onze folder ‘Onderzoek je tuinbodem’,
‘Draag zorg voor je tuinbodem’, ‘Onderhoudsvriendelijk planten’ …
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mm Breid bestaande open plekken in je grasmat
eventueel uit met extra open plekken.
1m
Steek hiervoor stukken van 1 x 1 meter van
je grasmat af, licht de graszode mét wortel
op en voer af. (= afplaggen)
mm Maak de bodem van de open plekken los.
KIES HET BLOEMENMENGSEL DAT PAST BIJ JOUW BODEMTYPE
EN ZAAI HET IN. OF PLANT GRASLANDPLANTEN IN GROEPEN
VAN 3 TOT 5 STUKS, OP ONGEVEER 20 CM VAN ELKAAR.
PERIODE
Zaaien: van half maart tot eind april of
van begin september tot eind oktober.
Planten: best in het najaar
Vind je de afgeplagde vierkanten wat kunstmatig?
Geduld, want na 3 tot 5 jaar hebben de planten zich
verspreid en krijg je een natuurlijker effect. En in het
begin is het bij het maaien best handig om te weten
waar de bloeiende planten staan.

C. V
 ERTREK VAN BESTAAND, BEMEST GAZON
OF EEN WEIDE (Voedselrijke grasmat)
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STOP MET BEMESTEN
MAAI INTENSIEF
mm Zet het intensief maaibeheer verder
(gazon) of start het op (weide).
mm Voer het maaisel elke keer af.
mm Doe dit tot er kale plekken in je gras
ontstaan (= verschraling)

Zaai zeker niet:
mm in een hele droge periode
mm wanneer het vriest
mm als de ondergrond extreem nat is
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GA NU VERDER ZOALS IN GEVAL B,
VERTREKKEND VANUIT NIET BEMEST GAZON.

MEER KLEUR
MET MINDER
GRAS
Haal meer uit je gazon

WAAROM (G)EEN
GAZON?
Een gazon heeft zo zijn voordelen.
AA Je kan er op voetballen, kubb spelen of zonnen …
AA Dieren en planten houden van de open ruimte die
het gazon vormt. Hommels en bijen bezoeken graag
kleurrijke bloemen als witte klaver, gewone brunel,
draadereprijs en madeliefjes. Merels zoeken naar
regenwormen. Spechten maken verluchtingsgaten en
gaan op zoek naar mieren.
AA Een tuinontwerp is geslaagd als de verhouding
tussen open en gesloten ruimte goed zit. Wissel
dus af tussen lage elementen zoals gazon, borders,
paden, een vijver … en hogere elementen als
bomen, struiken, hoge hagen.

ALTERNATIEVEN VOOR JE GAZON
In deze folder maak je kennis met een bollengrasland, een bloemenakker, een bloemenweide en een zonneborder als
alternatieven voor je gazon. We hebben ze gerangschikt van gemakkelijk naar wat moeilijker uit te voeren.
Er zijn er natuurlijk meer. Kijk op www.vlaamsbrabant.be/levedetuin als je een schaduwborder, stapstenen in
de schaduw, een solitaire boom of struik of een struikengordel overweegt in je tuin. Of bestel het boek ‘Meer dan
sprietjes’ bij VELT voor nog meer inspiratie.

ALTERNATIEF

Bollengrasland

Maar …

EIGENSCHAPPEN

Gazon met bloembollen.
Bloeit vroeg in het voorjaar,
daarna kan je op het gras
lopen, zitten, spelen …

STANDPLAATS

• Plant de bollen in een bestaand gazon,
in het najaar, voor de eerste vorst.
Volle zon tot
halfschaduw

AA Een gazon vraagt veel werk.
AA Een egaal groen grastapijt kan niet zonder
pesticiden en meststoffen.
AA Het lawaai van de grasmaaier maakt je gek.
AA En het zorgt voor veel groenafval.
Ga daarom voor het beste van twee werelden. Zorg voor
open ruimte in je tuin, maar kies niet per se voor gazon.
In deze folder bespreken we enkele alternatieven.

Open ruimte met eenjarige
kruidachtige planten.
Bloemenakker
(eenjarig)

Bloemenweide
(meerjarig)

Zonneborder

Zeer kleurrijk en druk bezocht
door allerlei insecten (vlinders,
zweefvliegen, bijen,
hommels …).
Grote diversiteit aan plantensoorten, gras en doorlevende
bloeiende kruidachtige planten, interessant voor insecten.
Vak met vaste bloeiende
kruidachtige planten.
Als overgang naar het gazon:
aan de voet van een struikengordel, haag of muur.
Kleurrijk, trekt veel insecten
aan.

AANLEG

• Stem je keuze af op het bodemtype.
• Plantdiepte: op zware grond tweemaal
zo diep als de hoogte van de bol, op
lichte grond driemaal zo diep.

Maai pas de eerste keer als het loof van de bolgewassen volledig
vergeeld is, ten laatste eind mei. Daarna maaibeheer zoals bij
een gewoon gazon.

• Tijdens groeiseizoen: wied indien nodig de ongewenste planten.

Volle zon, best op
arme (schrale) bodem
(enkel zand en
zandleembodems)

Start van naakte grond (zie het stappenplan voor een bloemenweide).

Volle zon, best op
arme (schrale) bodem
(enkel zand en
zandleembodems)

Zaai een bloemenmengsel of plant
graslandplanten in een bestaand gazon
of vertrekkend van naakte grond (zie het
stappenplan voor een bloemenweide).
• Haal een stukje gazon weg (afplaggen
of tijdelijk bedekken met onbedrukt
karton).

Volle zon

ONDERHOUD

• Bewerk de bodem.
• Plant de vaste planten in losse groepen
per soort.
• Beste periode voor aanplanten:
april of september.

• Voorjaar (maart/april): maai de resten van de
bloemenakker en voer ze af. Verstoor de bodem door te harken
tot op max. 10 cm diepte. Herhaal dit jaarlijks. Zaai eventueel wat
bij met nieuw bloemenmengsel.
Maai de bloemenweide één tot twee keer per jaar (afhankelijk van
voedselrijkheid van de bodem) en voer het maaisel af. De paden
kan je wat vaker maaien.
Eerste 2 jaar:
• Wied ongewenste plantengroei.
• Bedek de bodem tijdelijk met een mulchlaag (grasmaaisel of
stropellets). Of zaai in met eenjarige bloemen (geven meer kleur
tijdens het eerste groeiseizoen).
Op langere termijn:
• Verwijder indien nodig de grassen.
• Na de winter: versnipper de uitgebloeide stengels en gebruik
als mulchlaag in de border.

