DRAAG ZORG
VOOR JE
TUINBODEM

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN
VAN JOUW STUKJE GROEN
Een bodem bestaat uit een vaste fractie van mineraal
en organisch materiaal, poriën en bodemleven. Poriën
en gangen van bijvoorbeeld wormen zorgen voor verluchting en een goede circulatie van regenwater. Vanaf
het begin goed zorgen voor je tuinbodem, is de
basis voor een mooie tuin. Als je te diep spit of je
tuin omploegt, haal je ondergrond naar boven
die minder humus en voedingsstoffen bevat. Bewerk
je de bodem bij zeer nat weer of stockeer je zware
materialen op je tuingrond, dan krijg je een verdichte
bodem. In een verdichte bodem groeien tuinplanten
niet goed omdat er te weinig poriën zijn en dus ook
weinig ruimte voor regenwater en lucht.

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.

Bij de aanleg van je tuin beperk je de grondwerken dus
best tot een minimum. Bekijk het terrein vooraf grondig
en beslis dan welke ingrepen er echt nodig zijn.

Je hoeft er niet eens heel gek voor te doen.
Alle beetjes helpen. En wij helpen jou.

In deze folder geven we tips om de bodem te
beschermen bij de aanleg van je tuin.

HOE?

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.

www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be
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Los van het bodemtype of de toestand van de
bodem in jouw tuin, zijn er nog andere elementen
van belang bij jouw plantenkeuze. Is jouw tuin nat
of eerder droog? Hoe zit het met de lichtinval? De
folder ‘Zet de typische eigenschappen van jouw tuin
in de verf’ brengt raad.

MEER INFO

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

Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

Lees ook onze andere bodemfolders
Wil je graag weten welke planten het goed doen
in jouw tuin? Onderzoek dan de bodem. Hoe je
dat best aanpakt, lees je in de folder ‘Onderzoek je
tuinbodem’.

(Ver)ken je terrein.

ZIJN GRAAFWERKEN NODIG?

VERGROEN JE TERREIN

➔ Vermijd zware machines. Of bescherm je bodem.

➔ Bedek zo snel mogelijk de bodem
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Werkzaamheden in de tuin? Bescherm dan je
bodem. Gebruik rijplaten voor rollend materieel.
Laat enkel voertuigen met rupsbanden toe. Werk
zoveel mogelijk onder droge omstandigheden. Zo verhinder je dat zware tuinmachinerie je bodem samendrukt en planten het moeilijk krijgen omdat water en
lucht er niet goed meer in kunnen circuleren. Laat dit
door je tuinarchitect opnemen in het lastenboek.

Wil je een nieuw stuk tuin aanleggen (bv.
een gazon, moestuin of bloemenborder)?
In de meeste gevallen hoef je niet heel diep te
spitten. De bovenlaag volstaat (d.i. één steek
diep). Nadien kan je met een cultivator de grote
aardkluiten rijten. Voor grotere oppervlakten kies
je voor een frees of een rotoreg.
Is de bodem toch verdicht? Breek hem
dan in plaats van diep te spitten of hem om te
ploegen. Gebruik hiervoor een diepwoeler.
Hiermee breek je de diepere verdichte grondlagen zonder de bodem door elkaar te halen,
want dat is slecht voor het bodemleven. Of
werk de grond los door met een grijpkraan (op
rupsbanden en in droge omstandigheden) de bovenste 50 cm op te tillen en weer te laten vallen.
Is enkel de vruchtbare toplaag (d.i. de bovenste 20 cm) verdicht en is de oppervlakte niet te
groot? Maak die dan los met een woelvork.

TIP
Een bodem bewerk je beter niet bij nat
of heel droog weer. Natte grond verdicht
weer meteen en droge grond valt uiteen.

➔ Hou de toplaag apart
De bovenste laag van je terrein - tot ongeveer 20 cm
diep - is de vruchtbare toplaag. Zijn er graafwerken
nodig in je tuin, laat dan eerst de toplaag afgraven en
hou die apart. Zo kan je deze vruchtbare grond na de
werken opnieuw bovenaan leggen. Laat dit door je
tuinarchitect opnemen in het lastenboek.
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➔ Voorzichtig met aanvulgrond
Het aan- en afvoeren van grond is duur en weinig
milieuvriendelijk vanwege het transport. Maar eigenlijk
is een tuin met wat reliëf vaak ook gewoon verrassender. Ga dus niet meteen voor waterpas, maar profiteer
van de hoogteverschillen om met planten te variëren.
Heb je toch aanvulgrond nodig, vraag je tuinarchitect
dan om bodemtype en kwaliteitsgaranties in het lastenboek op te nemen. Laat de aanvulgrond vermengen
met de vruchtbare toplaag van je tuin.

Ligt je grond er ongebruikt bij in afwachting van
een aanplanting? Laat die dan niet braak en kaal
liggen. Zaai een groenbemester in die de
bodem bedekt en onkruid geen kans geeft.
Je terrein ziet er meteen ook een stuk aantrekkelijker en kleurrijker uit. Een groenbemester als
Phacelia levert nectar aan bijen en hommels.
De plant overleeft geen vorst, dus in het voorjaar
kan je de afgestorven plantenresten eenvoudig
wegmaaien en inwerken als organische bemesting of afvoeren naar de compostbak. Gebruiken
van de resten als organische bemesting zorgt
voor een betere structuur en meer bodemleven.
Dit is vooral nuttig voor tuinen met een zandbodem, die van nature weinig organisch materiaal bevat.

➔ L aat je terrein spontaan begroeien
Wil je een korte grasmat met groen van ‘eigen
bodem’? Laat dan je kale terrein spontaan begroeien. Na een tijdje verschijnen er kruidachtige
planten, de zogenaamde pioniersplanten. Als die
ongeveer tien centimeter hoog staan, kan je ze
wekelijks of tweewekelijks maaien met de grasmaaier. De pioniersplanten verdwijnen uiteindelijk zodat je een kort gazon krijgt.
Zorg wel voor een effen terrein, dat maakt het
gemakkelijker om te maaien.

Wees voorzichtig met gratis grond zonder
bodemattest. Je loopt het risico je bodem grondig te
verstoren of zelfs te verontreinigen. Vraag dus
zeker een bodemattest.
Meer informatie over grondverzet op
www.ovam.be/grondverzet
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