
ZET TYPISCHE  
EIGENSCHAPPEN 
VAN JOUW TUIN  
IN DE VERF
(Ver)ken je terrein. 

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN 
VAN JOUW STUKJE GROEN
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. 

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. 

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

HOE? 
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
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MEER INFO 
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be

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

Heb je werken gepland in je tuin? Wees lief voor je 
bodem. Raadpleeg de folder ‘Bescherm je bodem’.

Een bodem bestaat uit een vaste fractie van 
mineraal en organisch materiaal, poriën en 
bodemleven. Verdichte bodems zijn bodems 
met weinig poriën zodat regenwater en 
lucht niet goed meer kunnen circuleren. 
De typische eigenschappen van jouw  
tuinbodem bepalen welke planten er kunnen 
groeien. Elke plant heeft zo zijn eigen 
voorkeur voor vocht en voedingsstoffen. 

 

➔  Is jouw tuin nat of eerder droog?

➔  Wat zijn de schaduwplaatsen in je tuin  
en waar komt er meer zon?

ZET DE TYPISCHE EIGENSCHAPPEN VAN  
JOUW TUIN IN DE VERF.

In deze folder vind je enkele richtlijnen.

©
 Tuin+



 

NAT EN DROOG

LEG OP NATTE PLAATSEN EEN POEL OF 
GREPPEL AAN. LEG OP DROGE PLAATSEN EEN 
TERRAS, GAZON OF BLOEMENBORDER AAN.

>  Leg afwateringsgreppels aan

Stroomt er water op je terrein? Dat kan je op-
vangen in greppels. Graaf tot op het zomerse 
grondwaterpeil en leg de uitgegraven aarde naast 
de greppel. Zo maak je zacht glooiende heuveltjes 
tussen de greppels. Zaai de heuveltjes in met gras 
of plant er ondiep wortelende struiken op. Langs 
de greppels kan je typische oeverplanten als gele 
lis, moerasspirea, adderwortel, … planten.

>  Maak een verhoogd droog gedeelte met grond 
die je elders op je terrein afgraaft.

Op het hogere, droge deel van je tuin kan je 
een terras of speelgazon aanleggen. In het la-
gere, natte deel kan een poel, moeras of vijver. 

Als je het volume aan verhoogde en verlaagde 
grond gelijk houdt, hoef je geen (dure) grond 
aan- of af te voeren. Dit heet een gesloten 
grondbalans. 

Bron: ANB, Technisch vademecum Paden en verhardingen, p. 201
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>  Maak een poel

Een poel brengt leven in je tuin. Elk seizoen van het 
jaar vliegt, kruipt, zweeft, zwemt of springt er wel iets 
rond. Hij vormt bovendien de biotoop van koesterburen 
als de alpenwatersalamander en de watervleermuis.

Een poel leg je aan op een plaats waar de grondwater-
stand hoog is. Zorg ervoor dat de amfibieën en andere 
dieren die de poel bezoeken een schuilplek in de buurt 
vinden. Zoals een haag, heg, ruigte of een bosje.

PAS JE PLANTEN AAN DE NATTE BODEM AAN

Wilgen en elzen houden van een vochtig terrein. Om-
dat je ze kan knotten, zijn ze ook ideaal voor kleinere 
tuinen. Of waarom geen nat hooiland met koekoeks-
bloem en valeriaan? Perfect voor een vochtige zone in 
de tuin.

Is je bodem permanent nat, plant dan typische moeras- 
planten aan, zoals dotterbloem of grote waterweeg-
bree, met vlonders of knuppelpaadjes ertussen zodat je 
er nog vlot op kan. Met de juiste plantenkeuze kan je 
op een terrein met een hoge grondwaterstand of waar 
water uit een hoger gelegen gebied zich verzamelt, 
toch mooie resultaten bereiken.

MEER INFO 
Koesterburen: www.vlaamsbrabant.be/
koesterburen
Poelen: www.brabantsekouters.be/ 
natuur-en-landschap/poelen 

Op beweegt.velt.be/PLANTENZOEKER 
vind je de juiste plant op de juiste plaats. 

LICHT EN SCHADUW
Kijk naar hoe de zon op verschillende momenten van 
de dag en in verschillende seizoenen in je tuin valt. 
Zo weet je wat de beste plek is om een zonnig terras 
te maken en waar je best voor wat verkoeling zorgt. 
Het helpt je ook om de juiste plant op de juiste 
plaats te kiezen. Zelfs voor plekken waar de zon bijna 
nooit komt, vind je mooie planten. Wat denk je van 
een combinatie van ooievaarsbek, salomonszegel, 
gele dovenetel en longkruid?

➔   Een zonnige tuin naar het zuiden gericht, is fijn 
in het voor- en najaar. Maar in de zomer kan het 
er heet worden. Met een boom zorg je voor wat 
schaduw. Heb je weinig ruimte, kies dan voor 
een dakboom of pergola met een klimplant. 
Bladverliezende planten en bomen laten het licht 
door in de winter en vormen een zonnescherm in 
de zomer. 

➔   Is je tuin naar het noorden gericht, dan heb je 
er vaak schaduw. Als je tuin lang genoeg is, vang 
je achteraan misschien toch nog wat zon. Maak 
daar je (zonne)terras, dat hoeft niet altijd tegen 
je huis aan te liggen.

➔   In een tuin naar het oosten geniet je van de  
ochtendzon. Later op de dag schuift het zonlicht 
op naar achter in je tuin. Leg je terras dichtbij je 
huis, zodat je kan ontbijten in de ochtendzon.  
Wil je ’s avonds ook nog genieten van de zon, 
voorzie dan een terrasje achteraan in je tuin.

➔   Tuinen die naar het westen zijn gericht, vangen 
vooral in de namiddag en avond de zon. Een 
terras dichtbij je huis doet je na de werkdag nog 
even genieten van de avondzon. 


