8 PRAKTISCH

Maak uw tuin
watervriendelijk
Je ziet het steeds vaker: een strak geplaveide achtertuin of voortuin. Praktisch misschien,
maar er komen steeds vaker forse hoosbuien voor en dan leidt al die bestrating tot
wateroverlast in de stad. Door al dat steen kan het water de grond niet in en loopt direct
naar het riool. Die kan die enorme toevoer niet aan en putten stromen over. Bij aanhoudende
droogte bevat de grond weer te weinig vocht. De oplossing: terug naar de groene tuin.

1.

Stukje bij beetje
Tegels eruit betekent niet
per se plantjes erin. U kunt
de tegels ook vervangen
door andere bodemmateriaal zoals houtsnippers,
boomschors, lavastenen,
schelpen of vlonders. Wilt u
een harde ondergrond? Er
zijn waterdoorlatende klinkers en betontegels. Als het
water maar weg kan en het
grondwaterpeil weer wordt
aangevuld.

2.

Eigen ontwerp
Loop eens door de tuin:
waar zou u wat meer groen
willen hebben? Misschien
een speelgazon met borders
of liever een terras van
grind en bodembedekkers
langs de rand? Meet de tuin
op en maak nu alvast een
ontwerp voor het voorjaar.
Geef ook aan waar veel zon
is of vooral schaduw. Welke
planten passen waar? Moet
het onderhoudsvrij worden
of vindt u tuinieren juist
leuk. Neem dat alles mee bij
de inrichting van uw ideale
tuin.

Bert weet ‘t
“Een snelle actie? Maak een geveltuin door de eerste rij tegels
tegen het huis weg te halen. Wat potgrond erin en u heeft een
strook voor een randje groen. Een mooi plekje voor stokrozen
bijvoorbeeld, die zaaien zichzelf ook nog uit.
Op www.brabantwonen.nl/geveltuinen leest u er meer over.

3.

Stukje bij beetje
U hoeft niet (meteen) de
hele tuin aan te pakken.
Misschien wilt u wat meer
groen, maar bent u zelf niet
in staat dat bij te houden.
Vraag familie of buren om
links en rechts een randje
of vierkant stuk tegels weg
te halen. Een paar onderhoudsvrije planten erin en
u bent klaar. Toch weer wat
gaatjes waarlangs het water
weg kan. Alle kleine beetjes
helpen.

4.

Keukenkruiden
Als u dan toch bezig bent:
reserveer een klein hoekje
voor een kruidentuin. Daar
hoef je niet per se groene
vingers voor te hebben.
Peterselie, bieslook, oregano, munt, tijm; het groeit
allemaal prima in de koude
grond. En je hebt er in de
keuken ook nog wat aan.
Kruidenplantjes koopt u
bijvoorbeeld op de markt, of
misschien hebben buren of
vrienden nog wat stekjes.
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Bert weet ‘t
“Groen is leuk, maar er zijn ook plantjes
die enorm woekeren en zich op plekken
verspreiden waar ze beter weg kunnen
blijven. Lelietje-van-dalen bijvoorbeeld,
klimop, bruidsluier of bamboe. Houd ze
kort! Informeer bij aankoop.”

5.

De juiste plant
Planten houden de tuin koel
en aangenaam. De bladeren
van planten zorgen voor
verdamping van regenwater.
Kies voor regenbestendig
groen. Dat wil zeggen:
planten, struiken en bomen
waarvan de wortels wat
langer in het water kunnen
staan, maar ook
(normale) droogte kunnen hebben. Een paar tips:
gras, pinksterbloem, irissen,
zomerklokje, munt, moerasvergeet-mij-nietje, koningsvaren, kattenstraat, struikwilg, kornoelje, lavendel. Tijd
voor een nieuwe schutting?
Denk daarvoor ook eens
aan een groene afrastering
van heesters of rekken waar
groen doorheen groeit.

6.

Meer bloemen,
meer leven

GROEN IS GEZONDER

Met meer groen komen ook
weer meer vlinders, vogels
en egeltjes terug in de stad.
Dankzij de biodiversiteit
(meer verschillende plantensoorten) wordt hun leefgebied weer groter en uw tuin
nog levendiger.

Een mooie groene tuin is in vele opzichten beter
voor de gezondheid.
• 	Verhoogde omgevingstemperatuur: vooral in een
hete zomer kan in de stad de hitte niet weg. Dat
is ongezond voor met name ouderen en zieken.
• 	Luchtkwaliteit: door verstening in de stad neemt
de concentratie fijnstof toe.
• 	Stress: een groene leefomgeving vermindert
stress en werkt positief bij herstel van ziekte.

Bert weet ‘t
“Boompje planten? Zorg dat deze geen hinder
gaat vormen voor de buren. Plaats bomen zo
dat ze geen licht of uitzicht (gaan) ontnemen
en op minimaal één meter van de erfgrens.
Veilige keuze: een laagstam fruitboompje.
Daar plukt u ook nog de vruchten van.”

Wist u dat…
…op warme, windstille zomerdagen het in de stad soms
wel 8 graden warmer is dan buitenaf? Met elke 10
procent extra betegeling stijgt de temperatuur met 0,2
graden. Dit fenomeen noemen we het stedelijk ‘hitteeiland.’
...Nederland met steeds grotere droogtes en extreme
hoosbuien te maken krijgt? De oorzaak is niet alleen
klimaatverandering, maar ook verstedelijking van
natuurgebied.

