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Lichtsituatie: zon

10-11. Stapelmuren en kruidentuin spiraal dienen als 
schuilplaatsen en nesten. Ze bieden leefruimte voor insecten 
en kleine dieren en je kunt hun zelf maken, van natuursteen, 
dakpannen maar ook van stoeptegels en/ of klinkers.

5-9 . Een goede manier om regenwater te benutten is de regenton of 
regenwaterschutting. Regenwater is zacht en dat is goed voor de 
planten en bovendien bespaar je zo op drinkwater. 
Regentonnen/schuttingen zijn in allerlei vormen te koop met een 
capaciteit tot ca. 300l. 

4. Met een moestuin weet je wat je eet en het is leuk om erin te 
werken. Geef de moestuin een zonnige, lichte plek. Kies naast 
groente ook voor fruitbomen om bijen aan te trekken. Bijen 
bestuiven je fruit en bloemen. 

6. Groene gevels hebben veel voordelen. 
Planten beschermen het huis in de zomer 
tegen opwarming door de zon en houden zo 
het huis koel.

12. Een tuinvijver is mooi en verstrekt de 
biodiversiteit. Voor het verkoelingseffect is het 
belangrijk dat het water in de vijver beweegt. 
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1-2. 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

13. Door je eigen compost te maken van je tuin- en 
keukenafval verminder je de afvalberg en produceer je 
voeding voor je planten. Door de compost te verdelen 
in je tuin, stimuleer je het bodemleven en bescherm je 
de grond tegen uitdroging.  

7-14. Open bestratingspatroon. Het regenwater kan 
hierbij in de bodem wegzakken. Dit kan gemaakt 
worden met gewone tegels, die met een brede voeg 
worden gelegd. De ruimte ertussen wordt gebruikt voor 
gras, zand of grind of lage bodembedekkers  
bijvoorbeeld de Mansoor of Slaapkamergeluk. Die 
groeien prima in schaduw en tussen tegels. 

3-8. Pergola met klimplanten of zweefparasol zijn een leuk alternatief. 
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Referentiebeelden

rania
Typewriter
2021

rania
New Stamp

https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/groen-dak-huis
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D
https://www.groei.nl/tuin/tuininrichting/tuin-materialen/zelf-maken-pergola-met-schuifdak
https://irisgardenecologyblog.com/2018/04/23/16-ideeen-voor-hergebruik-van-tuintegels-en-stenen/
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenton
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenwaterschutting
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/stapelmuurtje
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/kruidenspiraal
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/groene-gevel
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/composthoop
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/waterdoorlatende-verharding
https://www.groei.nl/tuin/tuinplanten/vaste-planten/de-10-beste-bodembedekkers
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/asarum_europaeum_-_mansoor
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/soleirolia_soleirolii_slaapkamergeluk
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenwatervijvers
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K1. Wilde kamperfoelie - 
Lonicera periclymenum

K2. Blauwe regen- Wisteria 
sinensis

1. Dahlia 

2. Wilde narcis- Narcissus 
pseudonarcissus  

3. Cryopteris affinis 
'Cristata' - Varen

4. Ooievaarsbek-
Geranium 'Rozanne'

5. Druifhyacint- Muscari 
botryoides 'Album'  

6. Rode zonnehoed- 
Echinacea purpurea 

7. Zonnebloem- Helianthus 

Str.1 Vlinderstruik- Buddleja

Str.2 Gelderse roos - Viburnum opulus

B1. Kersenboom- Prunus 
avium 'Bigarreau Burlat'

B2. Pindakaasboom-
Clerodendrum trichotomum
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rania
Typewriter
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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/klimplanten/blauwe_regen_wisteria/wisteria_sinensis_prolific_blauwe_regen
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/klimplanten/blauwe_regen_wisteria/wisteria_sinensis_prolific_blauwe_regen
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/zaden/bloemzaden_eenjarige/zinnia_elegans_zaad_dahliabloemig_mengsel
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/narcissus_pseudonarcissus_-_wilde_narcis
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/narcissus_pseudonarcissus_-_wilde_narcis
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/dryopteris_affinis_cristata_varen
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/dryopteris_affinis_cristata_varen
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/geranium_gerwat_=_rozanne_-_ooievaarsbek
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/geranium_gerwat_=_rozanne_-_ooievaarsbek
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/muscari_botryoides_album_-_druifhyacint
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/muscari_botryoides_album_-_druifhyacint
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/echinacea_purpurea_red_knee_high_-_rode_zonnehoed
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/echinacea_purpurea_red_knee_high_-_rode_zonnehoed
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/zaden/zonnebloemzaden/helianthus_annuus_zebulon_zaad_lage_zonnebloem_art_34420
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/buddleja_davidii_african_queen_-_vlinderstruik
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/viburnum_opulus_-_gelderse_roos
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/bomen/clerodendrum_trichotomum_kansenboom_pindakaasboom
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/bomen/clerodendrum_trichotomum_kansenboom_pindakaasboom
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/kersenbomen/prunus_avium_bigarreau_burlat_laagstam_kersenboom_bigarreau_burlat
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/kersenbomen/prunus_avium_bigarreau_burlat_laagstam_kersenboom_bigarreau_burlat
https://www.skygardencare.com/
https://www.bureaubinnentuinen.nl/
https://tegelseruit.nl/
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/waterplanten/waterlelies_per_4_stuks/nymphaea_madame_wilfron_gonnere_gevuld_bloemige_roze_waterlelie_per_4_stuks
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/iris_versicolor_-_lis
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