
 

MAAK VAN JE 
STADSTUIN EEN 
GROENE OASE

ACCENTEN IN JOUW STADSTUIN
m Voorzie je terras zo dicht mogelijk bij je huis. 

Beperk de oppervlakte tot wat je echt nodig hebt. 
Een kleine zitplek wat verderop in de tuin, om van 
de ochtend- of avondzon te genieten, kan ook in 
halfverharding. Waarom bijvoorbeeld geen tegels 
met grasvoegen? En let op, een donkere steen geeft 
meer warmte in de zomer.

m Verhard je tuinpad enkel als je het veel gebruikt 
om zo modder te voorkomen. Gebruik je dit tuinpad 
niet zo vaak? Dan volstaan misschien grastegels? Een 
snipperpad is handig om houtsnippers uit je tuin te 
hergebruiken.

m Te weinig plaats voor een boom? Denk verticaal. 
Plant klimplanten tegen je muren of tegen een 
pergola en je tuin lijkt opeens wat groter. De 
tuinfolders ‘Plant een klimplant’ en ‘Klimhulpen’ op 
www.vlaamsbrabant.be/tuinfolders helpen je 
op weg. Lelijke betonplaten schilder je eerst zwart 
zodat het lijkt of er geen wand meer is. Een bakste-
nen muur is dan weer ideaal voor mossen, muur-
bloemen en muurvarens.

m Een strakke dicht vertakte haag zorgt voor de nodige 
privacy als je geen tuinmuur hebt. Haagbeuk en 
meidoorn zijn op dat vlak aanraders. Plaats de 
planten op 1 meter van de scheiding zodat je beide 
kanten van in je eigen tuin kan onderhouden. Meer 
info over hagen vind je in de tuinfolder ‘Plant een 
haag’ op www.vlaamsbrabant.be/tuinfolders.

m Leifruit is ideaal als je appels en peren wil oogsten 
in je eigen tuin. Een uitstekend alternatief ook voor 
een haag of gevelgroen. Zorg voor stevig steunma-
teriaal en kies voor goed voorgevormde leibomen, 
die vragen minder onderhoud. Steek je licht eens 
op in de Kruidtuin van Leuven of in de fruittuin bij 
het Kasteel van Gaasbeek, waar mooie voorbeelden 
van leifruit te vinden zijn. De juiste rassen bij elkaar 
planten is belangrijk voor een goede bestuiving.

m Plant een boom. Ook voor kleine tuinen zijn er pas-
sende bomen. Zoals bijvoorbeeld deze hoogstam-
appelbomen: sterappel, court-pendu, la paix, James 
Grieve (zelfbestuivend). Een tip: kleine appelsoorten 
komen meestal van kleine bomen. Goede sierbo-
men voor kleine tuinen zijn onder andere Malus ‘red 
sentinel’ (sierappel), Cornus florida (veelbloemige 
kornoelje), Cornus mas (gele kornoelje), Cratae-
gus persimilis (pruimbladige meidoorn) , Mespilus 
germanica (mispel), Amelanchier lamarckii (krenten-
boom), Sorbus aucuparia (lijsterbes).

m Plant een struik. De meeste struiksoorten bestaan 
in een compacte groeivorm, die je vrij kan laten 
uitgroeien tot ze volwassen zijn en waar dus weinig 
of geen snoeiwerk aan is. Een paar voorbeelden: 
Euonymus alatus compactus (dwerg kardinaalshoed), 
Viburnum opulus compactum (dwerg sneeuwbal of 
dwerg Gelderse roos), Deutzia gracilis (bruidsbloem), 
Philadelphus ‘Manteau d’Hermine’ (boerenjasmijn), 
Rosa rugosa ‘Dagmar Hastrup’ (Japanse bottelroos).

m Een rijkbloeiende bloemenborder vraagt wat meer 
onderhoud, maar is heerlijk voor jouw zintuigen én 
trekt nuttige insecten aan. Kies voor een gemengde 
border van straal-, lip- en schermbloemen. Hou bij 
een bloemenborder vooral rekening met hoe het 
licht valt (zon, halfschaduw, schaduw).

m Heb je geen regenwaterput? Voer het water van je 
regenpijp dan af naar een bovengrondse regenton. 
De overloop leid je weg tussen je planten zodat het 
langzaam in de bodem kan dringen. Of graaf een 
grachtje in je tuin en bedek  
dit met kiezel voor een  
nat-droog zone met  
specifieke planten-  
en diersoorten.

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

MEER INFO 
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be
www.facebook.com/levedetuin
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KLEUR JE  
STADSTUIN GROEN
Ook als de ruimte in je tuin beperkt is, kan je 
er een groene plek van maken. Goed idee zelfs, 
want zo’n groene oase in een bebouwde  
omgeving is goed voor mens, dier en klimaat. 
Plant een boom - ja, ook in jouw stadstuin -, 
maak verticale tuinen van je muren, haal  
voordeel uit de grote warmteverschillen  
dankzij plaatsen met altijd zon of altijd  
schaduw ... De stad is een bijzondere biotoop 
met kansen voor soorten. Met wat geluk  
krijg je zelfs een koesterbuur op bezoek in je 
tuin. Soorten als huis- en ringmus, huis- en  
gierzwaluw, gewone dwergvleermuis … voelen 
zich ook in de stad thuis. Zie jouw tuin dus als 
een stapsteen voor dieren naar andere tuinen, 
parken en natuurgebieden in de buurt en ga voor 
meer groen.

(Ken jij de koesterburen al? Lees er alles over op 
www.vlaamsbrabant.be/koesterburen)

STAPPENPLAN
Het vraagt wat meer nadenken, een goed plan 
en een goede voorbereiding om ook in een kleine 
tuin je tuindromen te realiseren. 

1 VERKEN JE TUIN 

m Onderzoek je bodem. Vind raad in  
de tuinfolders ‘Onderzoek je tuinbodem’  
en ‘Draag zorg voor je tuinbodem’ op  
www.vlaamsbrabant.be/tuinfolders.

m Op welke plaats komt de zon nooit?  
Welke muur wordt heel warm? Waar voel  
je nooit wind? Typisch voor een stadstuin  
zijn de microklimaten. Maak er gebruik  
van. Lees de tuinfolder ‘Zet typische eigen- 
schappen van jouw tuin in de verf’ op  
www.vlaamsbrabant.be/tuinfolders.

m Welke planten staat er vandaag al in  
jouw tuin? En doen ze het goed?

2 DROOM. ZET JE TUINWENSEN OP EEN RIJ.

m Werk je graag in de tuin? Of wil je liever toch wat 
minder onderhoud? Hou daar rekening mee bij je 
plantenkeuze.

m Met wat creativiteit kan je ook in een kleine tuin  
voor heel wat uitdaging zorgen. Kleine, natuurlijke 
speelelementen en verborgen hoekjes zijn vaak  
aantrekkelijker voor kinderen dan één groot  
speelelement in het midden van een strak gazon.  
Een speelse zandbak langs de muur wordt later een  
kruidentuin, moestuintje of waterelement. 

m Niets is zo heerlijk in de tuin als water. Je trekt er  
niet alleen vogels en libellen mee aan. Het geluid  
van water, bijvoorbeeld op een borrelsteen, filtert  
ook storende geluiden, zoals van druk verkeer.  
En zelfs in de kleinste tuin is er plaats voor een  
mooie vogelschaal.

m Wil je graag eetbare dingen in de tuin? Keuze  
genoeg met leifruit, bessen, druivelaar, kiwibes, …

PLAN

 Verwerk je wensen in een goed plan. Schakel een  
tuinarchitect in voor een professioneel tuinplan of 
vraag zijn advies als je zelf je plan uittekent. En er is 
natuurlijk ook het provinciaal Steunpunt Tuinen:  
www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-tuinen

m

3

4 VOER UIT

m  Beslis welke werken je zelf wil doen en voor  
welke werken je een beroep wil doen op een  
tuinaannemer.

m  Breek af wat weg moet, maar gooi niet te snel  
weg. Hergebruik stenen als fundering of stapel-
muur. Uit afvalhout bouw je een insectenhotel.

m  Red planten die nog in goede staat zijn.  
Geef ze eventueel een betere plaats.

m  Werk je in fases? Plant dan eerst bomen en hagen,  
zij hebben meer tijd nodig om hun gewenste  
grootte te halen.

m Giet de funderingen voor je pergola, spel- en  
waterelementen.

m  Daarna komen de verhardingen aan de beurt.  
Ga zoveel mogelijk voor waterdoorlatende  
verharding, zodat het water door de bodem  
kan dringen.

m  Tenslotte steek je de planten in de grond en zaai  
je een gazon en/of bloemenweide. Deze laatste  
stap bepaalt het meest de sfeer in je tuin en is de 
belangrijkste voor de natuur.
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