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5. Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze bufferen 
regenwater, zorgen voor meer biodiversiteit en binden fijnstof.  
Groene daken zijn als het ware een verlengde van je tuin, maar 
dan op hoogte. In Amsterdam is er subsidie voor groene daken en 
gevels. 

1. Een regenwaterschutting is een regenton in de vorm van een schutting. 
De regenwaterschutting is verkrijgbaar in modules. Deze schuttingen 
gebruiken het opgeslagen regenwater direct voor het bewateren van de 
planten.

9. Hagen en struiken zijn een mooie en 
betaalbare vorm van erfafscheiding. 
Bovendien zijn ze beter voor de biodiversiteit 
dan houten of stenen schuttingen. Je kunt 
een haag in plaats van de schutting 
neerzetten maar het kan ook tegen of door 
een schutting groeien. Maak wel goede 
afspreken met je buren vooraf. 

4. Een tuinvijver is mooi en het verstrekt de biodiversiteit. Voor 
het verkoelingseffect is het belangrijk dat het water in de vijver 
beweegt. Je kunt oude tegels hergebruiken om de oevers en 
rand te creëren.  

7. Hergebruik oude tegels, stenen of klinkers als borders of randen. 
Maak een stukje verhoogde tuin in verschillende vormen en 
hoogtes. De openingen in deze stapelmuren brengen natuur in je 
tuin en ze bieden leefruimte aan bijen, insecten en kleine dieren.

6-8. Je hoeft geen rekening te houden 
met een fundering omdat een vlonder 
doorgaans niet zo zwaar is en dus 
geen te grote belasting is voor de 
ondergrond. Gebruik alleen hout met 
een FSC-keurmerk. Je kunt de vlonder 
wel op palen zetten zodat deze niet 
verzakt en op dezelfde hoogte als de 
binnenruimte komt. Zo houd je altijd 
droge voeten. 
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3. Stapstenen en open bestratingspatroon. Het regenwater kan hierbij 
in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Dit kan 
gemaakt worden met gewone tegels of stenen, die met een brede 
voeg er tussen worden gelegd of in een ander open patroon. De ruimte 
tussen wordt gebruikt voor lage bodembedekkers , gras, zand of grind. 

Referentiebeelden 

2. Eetbare wand. Denk hierbij aan spinazie, verschillende soorten sla of kleine 
pepers. Ook kruiden als rucola, bieslook, knoflook en lavendel kunnen gerust 
geplant worden. Zorg alleen wel voor een stevige schutting, muur of hekwerk. 
Een gevulde eetbare wand met aarde en vruchten heeft al snel een fors 
gewicht. 
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https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenwaterschutting
https://www.agwf.nl/tuinaanleg/gezonde-trend-zet-zich-voort
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/waterdoorlatende-verharding
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/tuinvijver
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/groen-dak-huis
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/relief-in-de-tuin
https://gadero.nl/vlonder/
http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/hagen
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K1. Wilde kamperfoelie- 
Lonicera periclymenum

8. Cryopteris affinis 
'Cristata' - Varen

B2. Krentenboompje- 
Amelanchier lamarckii

B1. Japanse Esdoorn- 
Acer palmatum 

9. Vingergras- Panicum 
virgatum

7. Jeneverbes- Juniperus 
squamata 'Blue Star'6. Lelietje van dalen- 

Convallaria majalis
5. Diamantgras-Stipa 
calamagrostis

4. Begonia boliviensis 
´Bossa Nova Orange´

3. Blauw schapegras- 
Festuca glauca

2. Kerstroos- Helleborus 
orientalis

1. Daslook - Allium ursinum
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https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/allium_ursinum_daslook
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/festuca_glauca_elahim_blue_-_blauw_schapengras
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/festuca_glauca_elahim_blue_-_blauw_schapengras
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/begonia_boliviensis_%C2%B4bossa_nova_orange%C2%B4_-_begonia
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/begonia_boliviensis_%C2%B4bossa_nova_orange%C2%B4_-_begonia
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/helleborus_orientalis_alfor_-_nieskruid_kerstroos
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/helleborus_orientalis_alfor_-_nieskruid_kerstroos
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/calamagrostis_brachytricha_diamantgras
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/bloembollen_en_knollen/voorjaarsbloeiende_bloembollen_en_knollen/lelietjes_van_dalen/
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/bloembollen_en_knollen/voorjaarsbloeiende_bloembollen_en_knollen/lelietjes_van_dalen/
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/hagen/juniperus_squamata_blue_star_himalaya_jeneverbes
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/hagen/juniperus_squamata_blue_star_himalaya_jeneverbes
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/calamagrostis_brachytricha_diamantgras
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/panicum_virgatum_heavy_metal_vingergras_parelgierst
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/panicum_virgatum_heavy_metal_vingergras_parelgierst
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/lonicera_periclymenum_serotina_-_wilde_kamperfoelie
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/lonicera_periclymenum_serotina_-_wilde_kamperfoelie
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/heesters/japanse_esdoorn/acer_palmatum_atropurpureum_japanse_esdoorn
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/bomen/amelanchier_lamarckii_krentenboompje
https://www.skygardencare.com/
https://www.bureaubinnentuinen.nl/
https://tegelseruit.nl/
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/heesters/japanse_esdoorn/acer_palmatum_atropurpureum_japanse_esdoorn
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/bomen/amelanchier_lamarckii_krentenboompje
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/tuinvarens/dryopteris_affinis_geschubde_mannetjesvaren
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/tuinvarens/dryopteris_affinis_geschubde_mannetjesvaren
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