
 

KIES VOOR  
WATER IN  
JE TUIN. 
Schakel een tuinarchitect in.

HOE BEREID JE JE VOOR OP HET GESPREK  
MET EEN TUINARCHITECT OF TUINAANNEMER? 
Gebruik deze checklist.

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
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 ✔ Nieuwbouw?  
Een regenwaterput met aansluiting op toilet en 
wasmachine is dan verplicht. Kies de plaats van je 
regenwaterput zorgvuldig. Zorg ervoor dat de 
overstort van de regenwaterput hoger ligt dan je 
wadi, zodat het regenwater op een natuurlijke manier 
afvloeit. Niet alleen vermijd je zo de extra kost voor 
een pomp, je moet je ook niet verdiepen in de techni-
sche aspecten van een pomp.

 ✔ Een nieuwbouwtuin?  
Verhard minimaal, alleen waar nodig. Toch verharden? 
Kies dan voor waterdoorlatende materialen.  
Tip: bekijk de kruidgroei om droge en natte zones  
te bepalen. In rijke en vochtige grond vind je  
bijvoorbeeld pinksterbloem, speenkruid, russen  
en smeerwortel. Zie je vooral duizendblad, kamille  
of reigersbek, dan heb je wellicht te maken met  
droge grond.

 ✔ Een bestaande tuin?  
Waar kan je eventueel de bestaande verharding weg-
halen en vervangen door planten?

 ✔ Waar zijn verhardingen nodig, waar niet?  
Waar rijd je met je afvalbakken? Waar parkeer je je 
fiets of auto? Welk pad loopt er naar je tuin, tuinhuis, 
werkhuis? Teken de logische looplijnen in je tuin.  
Tip: wacht een jaar (of twee) met je pad te verharden. 
De plaatsen in je tuin waar je vaak loopt, tekenen zich 
in dat jaar af zodat je daarna gericht aan de slag kan 
met eventuele verharding.

 ✔ Onderzoek je tuin wanneer het regent. Waar  
blijft het water staan? Duid droge zones en  
natte zones aan. 

 ✔ Omarm het reliëf in je tuin. Of speel er net mee 
zodat water blijft staan of afvloeit zoals jij het wil. 
Belangrijk daarbij is dat de oppervlakte voor  
buffering voldoende groot is. En dat is vaak al bij  
reliëfverschillen tot 20 à 30 cm. Je hoeft dus echt 
geen berglandschap aan te leggen in je tuin.

 ✔ Wandel door wijken en kijk rond. Zie je een mooie 
tuin? Spreek de eigenaar aan. Vraag of je foto’s mag 
nemen. Stel een moodboard samen met de foto’s 
die je nam en met wat je vindt op het Internet of in 
magazines. Zo’n collage van sfeerbeelden helpt de 
tuinarchitect om jouw stijl en wensen te begrijpen.

Lees ook de tuinfolders:

➔  Zet typische eigenschappen van je tuin 
in de verf

➔ Koester het regenwater in je tuin

➔ Onderzoek je tuinbodem



-        

VERHARD ALLEEN WAAR NODIG IN JE TUIN, VANG REGENWATER OP, 
HERGEBRUIK HET EN LAAT HET INFILTREREN

Door de klimaatverandering  
wisselen lange droge periodes en  
periodes van korte en hevige regenval 
elkaar meer en meer af.  
Tegelijk brengen onze dichtbevolkte en  
verstedelijkte gebieden alsmaar meer 
verhardingen mee. Waardoor het  
regenwater niet altijd de kans krijgt 
om in de grond te dringen. 

De gevolgen?
Verdroging en wateroverlast. Hoog tijd dus 
om daar iets aan doen. Laten we samen onze 
tuinen in de strijd gooien!

Hoe?
Door zo weinig mogelijk te verharden en 
regenwater op te vangen, te hergebruiken en 
te laten infiltreren in onze tuinbodems. Schakel 
een tuinarchitect in om van bij het begin de 
juiste keuzes te maken.

Gebruik deze tuinfolder om je voor te  
bereiden op het gesprek met de tuinexpert. 
Bekijk welke elementen passen in jouw tuin  
en waar je ze graag wil inplanten. Stel een 
moodboard samen met jouw dromen en  
wensen en ga na met je architect wat in  
jouw tuin mogelijk is.

1  
   Onthard - verhard alleen waar nodig. 
Wist je trouwens dat je tegelijk kan verharden en 
infiltreren? Het één sluit het ander dus niet uit.  
Leg je verhardingen, zowel de toplaag als de 
funderingslaag maximaal waterdoorlaatbaar aan. 
Voor welke soort verharding (type, infiltratiegraad, 
levensduur, kostprijs) kies je best? En hoe leg je  
een waterdoorlatende fundering aan? ➔ Lees de 
tuinfolder ‘Koester het regenwater in je tuin’

2  
   Vang regenwater op en hergebruik het, zeker 
om je toilet door te spoelen en voor de wasmachine 
•  Heb je een nieuwbouwwoning?  

Dan is een regenwaterput 1  sowieso verplicht.  
Ook de aansluiting van dat regenwater op je  
toilet en wasmachine maakt deel uit van je  
bouwvergunning.

•  Maar ook in een bestaande woning is het de 
moeite waard om regenwater op te vangen en  
te hergebruiken. Een regenwaterton 2  is  
eventueel een gemakkelijker en goedkoper  
alternatief voor een ondergrondse regenwaterput.

3  
   Wat overblijft laat je langzaam infiltreren in de 
bodem. Leg bijvoorbeeld een wadi 3  aan in je 
tuin. Hoe je dat moet doen? ➔ Lees de tuinfolder 
‘Koester het regenwater in je tuin’

4  
   Zorg ervoor dat je verharding afloopt en dat  
het regenwater kan infiltreren. Voor een nieuw  
terras 4  loopt het regenwater best weg in de 
randzone van het terras. Leg je tuinpad wat hoger 
dan de aangrenzende grond. Gebruik voor het 
ophogen de grond die je wegneemt voor het graven 
van een open gracht 5  naar je wadi. Moerasspirea 
of kattenstaart in de gracht geven kleur aan je tuin.

5  
   Ga voor maximale infiltratie van regenwater en kies 
voor een tuinpad in stapstenen 6

6  
   Enkel bij aanhoudende regen of een extra hevige 
stortbui, wanneer zowel je wateropvangsysteem 
als je infiltratiesysteem verzadigd zijn, voer je het 
regenwater af, als het kan naar een open gracht 
of publieke wadi.

WERK SAMEN MET  
EEN TUINEXPERT

➔  Wat is het verschil tussen een tuinarchitect  
en een tuinaannemer? 

Een tuinarchitect tekent het ontwerp van je tuin.  
Een tuinaannemer voert de werken uit.

➔  Waarom kiezen voor een tuinarchitect? 

Om precies dezelfde reden als waarom je het  
tekenen van je huis toevertrouwt aan een architect. 
Een tuinarchitect heeft niet enkel oog voor het 
esthetische aspect. Hij houdt rekening met technische 
aspecten zoals je tuinbodem, de oriëntering van je 
tuin, de watervraag in je tuin … En hij heeft expertise 
over de juiste plant op de juiste plaats. Daarnaast volgt 
hij ook de werken van de tuinaannemer op.

➔  Waarom kiezen voor een tuinaannemer? 

Een tuinaannemer voert de plannen van de tuin-
architect of bouwheer uit. Hij heeft de juiste kennis, 
materialen en werktuigen in huis om dat snel en 
grondig te doen. Let wel op: sommige tuinaannemers 
bieden je in ruil voor de werken een gratis tuinplan 
aan. Ga in dat geval na of de aannemer voor dit werk 
een beroep doet op een tuinarchitect of zelf over de 
juiste expertise beschikt. Zo niet zal je tuin misschien 
wel grondig aangelegd zijn, maar zijn er wellicht  
heel wat kansen gemist op vlak van plantenkeuze, 
verhardingen en infiltratie van water.

➔  Wil je liever zelf je tuin ontwerpen? 

Ook dan kunnen de meeste tuinarchitecten je op  
de goede weg helpen. Enkele uren advies tegen  
uurloon leveren vaak al veel interessante informatie  
en inzichten op, zonder dat je veel moet uitgeven  
aan een tuinplan met alles erop en eraan.

➔  Hoe kies je je tuinarchitect of tuinaannemer? 

De Green Deal Natuurlijke tuinen brengt professionele 
tuinexperten samen die zich willen inzetten om de 
biodiversiteit in onze Vlaamse tuinen te verhogen. 
Welke tuinarchitecten en tuinaannemers doen mee 
aan deze Green Deal Natuurlijke tuinen? Je vindt er 
zeker één in de lijst van deelnemers op de website: 
omgeving.vlaanderen.be/green-deal-natuurlijke-tuinen

➔  Lees ook de tuinfolder 
‘Koester het regenwater in je tuin’

Wist je dat ... 

een gezin van vier personen  
gemiddeld zo’n 350 liter water per 
dag verbruikt? Als je drinkwater 
door regenwater vervangt voor je 
toilet en wasmachine, kan je maar 
liefst 50% besparen op  
je waterfactuur.
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