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ZONDER 

PESTICIDEN
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EN BESPAREN 

VAN REGENWATER 
IN DE TUIN

Proficiat! 
 
U hebt net een stedenbouwkundige vergunning 
op zak en hebt al nagedacht over de besparing van 
energie en water in uw woning, over de productie 
van groene stroom … maar hebt u al nagedacht 
over een milieuvriendelijke tuin ?

Tuinieren zonder pesticiden, oordeelkundig water 
beheren in de tuin, een composthoop aanleggen, 
een bloemenweide bevorderen, een veldhaag 
planten … stuk voor stuk verantwoordelijke han-
delingen, ten behoeve van biodiversiteit, en die 
zorgen voor een sterker ecologisch netwerk.

Een natuurvriendelijke tuin vraagt minder onde-
rhoud en is goedkoper dan een klassieke tuin!  
Waarom dan ook niet met de natuur mee bewe-
gen in uw tuin?

Onderneem actie dankzij de fiches in deze bro-
chure die u stap voor stap zullen begeleiden bij 
het aanleggen van een tuin die het milieu en de 
gezondheid van uw gezin beschermt ... en die een 
plek van verrassende ontdekkingen zal worden!

Carlo Di Antonio
Waals minister van Leefmilieu 
Ruimtelijke Ordening
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 › Aanleg

1 De gekozen soorten moeten zijn  
aangepast aan het bodemtype 

alsook aan de bezonning en die-
nen inheems te zijn omdat ze meer  
resistentie bieden. Ze zullen ook meer voed-
selbronnen bieden voor wilde fauna.

2 Meng de soorten voor een grotere diver-
siteit aan bladeren, bloemen en vruchten. 

De haag is zo resistenter tegen ziekten en is 
biologisch in een beter evenwicht.

3 Met uitzondering van de grote bo-
men, is het aanbevolen om elke soort 

 in groepjes van drie, vier of vijf exem-
plaren te planten, om voor een goede 
inplanting te zorgen. Zo rond 25 november 
is het ideaal om uw haag met blote wortels te 
planten. Denk aan het volume van de boom/
struik op volwassen leeftijd, aan het respec-
teren van de minimale plantafstanden voor 
een goede ontwikkeling van de planten (50 

tot 75 cm voor een gesnoeide, in rij geplante 
haag) en aan het naleven van de wettelijke 
afstand tot het terrein van uw buurman (voo-
raf informeren bij de gemeente voorkomt 
problemen achteraf).

4 U kunt ook in twee rijen aanplanten, 
wat als beschutting voor biodiversiteit 

nog interessanter is. De afstand tussen de 
twee rijen moet dan één meter zijn waar-
bij de planten per vijf worden geplaatst.  
Het wordt aanbevolen om de wortels in aan-
klevende modderpap onder te dompelen 
op het moment van aanplanten, aan de hand 
van het volgende mengsel: 1/3 tuinaarde, 1/3 
koemest en 1/3 water.

VELDHAAG Vergeet de saaie  
thuja's of laurierhagen ! 
Kies voor een streekeigen haag. 
U zult er al snel een fascinerende 
wereld in ontdekken.

FICHE
N°1



 › Onderhoud

1 U houdt de haag op een mooi volume 
door ze minstens één keer per jaar te 

snoeien. Lage gesnoeide hagen zijn niet zo 
interessant voor de biodiversiteit. De voor-
keur gaat uit naar een grote omvang (± 2 m 
hoog minimaal).

2 Een vrije haag is samengesteld uit een strook  
van struiken op één lijn waarvan de groei  

slechts sporadisch wordt inge-
perkt, eenmaal elke twee of drie 
jaar, wanneer de oppervlakte van de  
tuin dit toelaat. Deze haag zorgt voor meer  
biodiversiteit en biedt meer bloemen, vruchten 
en zaden aan de dieren in de tuin.

3 Twee belangrijke aanbevelingen. Snoei 
uw haag niet tussen april en eind juli want 

dan nestelen er veel vogels in. Een bodem-
bedekker (houthaksel, schors …) tussen de 
jonge planten, gedurende de eerste twee à 
drie jaar, zorgt ervoor dat ze op krachten ko-
men. En dan verwelkomen we vaste planten 
en klimplanten !

 › Bijbehorende fauna en flora

Huismus Wilde kamperfoelie Bestuivers
Wilde kamperfoelie  

verspreidt een aangenaam 
geur in uw tuin !

Mussen houden ervan om in 
groep te vertoeven in dicht 

bebladerde, streekeigen hagen.

En als ik wil kiezen 
voor streekeigen 
soorten en permanente 
beschutting wil, zelfs in 
de winter ?

Ik kies hulst 
(trage groei), taxus  
(giftig !) of bomen met  
verkleurde bladeren (die  
verdrogen in de herfst 
maar verschillende 
maanden op de takken 
blijven zitten waarna 
ze afvallen tijdens het 
groeien van de nieuwe 
bladeren), zoals jonge 
haagbeuk, beuk en eik.

Aanplanting 1e winter 2e en 3e winter Definitieve vorm



Foto's: Olivier Colinet , Rachel Delmelle, Thierry Gridlet, Pascal Hauteclair

De diversiteit aan bloemen 
ondersteunt deze bedreigde 

insectensoorten.



 › Aanleg

1 U maakt hiervoor gebruik van een com-
postvat of u legt een composthoop 

aan. U vindt compostvaten in de handel 
maar wanneer u hem graag zelf in elkaar zet,  
kies dan voor dan voor kippengaas en terug-
gewonnen hout. Om de compostbak beter te 
bereiken, zorgt u ervoor dat de hele voorkant 
geopend kan worden. 

2 Een goede compostering is afhankelijk 
van een subtiel evenwicht tussen 

temperatuur, lucht en vochtigheid. De 
keuze van de plaats is dan ook belangrijk: 
een plek uit de zon (om te grote opwarming 
te vermijden), beschut tegen wind en regen 
is absoluut noodzakelijk.

3 Zorg , tot slot, voor direct contact 
met de grond om het circuleren van 

afbrekende organismen te bevorderen  
(regenworm ...).

4 In uw compost kunt u keukenafval  
recycleren(eierschalen, schillen, 

fruiten groenteresten, koffiedik …) en  
tuinafval (dode bladeren, droog grasmaaisel 
in kleine hoeveelheden, stro en hooi, gezonde 
afgeknipte bloemen en planten). 

5 Dit afval hoort niet thuis bij de compost: 
schillen van citrusvruchten (vanwege  

insecticiden), as uit de kachel of open haard 
(bevat zware metalen) en vleesresten en 
visgraten (deze trekken ratten ... en katten 
aan en kunnen slechte geuren veroorzaken).

COMPOST Recycleer uw organisch afval en  
maak zelf uw kwalitatieve 
natuurlijke meststof voor uw 
aanplantingen. Dit is goed voor uw 
tuin en het zorgt voor minder afval 
in de vuilnisbak !

FICHE
N°2



 › Onderhoud

1 Maak het afval klein tot maximaal 3-5 
cm stukken. Dit is belangrijk voor het 

handhaven van een goede beluchting en voor 
het versnellen van het composteringsproces.

2 Meng verschillende soorten afval 
Voor een betere compostering moet 

er gezorgd worden voor een optimaal 
evenwicht tussen groen stikstofrijk afval  
(twee derde) en bruin koolstofrijk afval (een 
derde).

3 Zorg voor een voldoende vochtigheids-
graad. Het afval moet vochtig zijn, niet 

te nat. Goede compost is te vergelijken met 
een keukenspons waarin vooraf is geknepen.

4 Compost is rijp wanneer hij er uitziet 
als zwarte kruimelachtige aarde (bos-

grondgeur).

5 Goede compost stinkt niet. Mochten 
er zich slechte geuren verspreiden, ga 

dan na of u wel degelijk het door deze fiche 
geboden advies hebt gevolgd.

 › Bijbehorende fauna en flora

Tijgerwormen Schimmels Pissebedden

Foto's: Kirill Ignatyev, Pixabay, Sisssou

Rijpingsproces
9 à 12 maanden

2/3 groen afval

+
1/3 bruin afval

Lucht

Water

Compost optimaal gebruiken

Het gebruik van deze natuurlijke meststof is voorbehouden voor veeleisende en 
gevoelige planten: moeskruiden, fruitbomen, sierplanten (zelfs binnenshuis), jonge 
planten … Wilde planten hebben het niet nodig.



 › Aanleg

1 Geef de voorkeur aan pootgoed en 
zaaizaad geteeld zonder gebruik 

te maken van pesticiden. Inheemse 
planten (planten die in de streek in 
de natuur groeien) zijn ook robuuster.  
Zet in op diversiteit. In een gediversifieerd 
milieu houden prooien en roofdieren elkaar 
min of meer in evenwicht

2 Het is belangrijk om uzelf te informe-
ren over de behoeften van elke plant 

en zorg ervoor dat die op de juist plek 
staat: de plant zal zo beter resistent zijn 
tegen ziekten en schadelijke organismen.  
Sommige planten, tot slot, beïnvloeden 
de groei van hun buren. De geur van de 
ui verjaagt de wortelvlieg, wat ui en wortel 
een goede combinatie maakt. De combinatie  
van ui en wortel bijvoorbeeld ver-
jaagt de wortelvlieg. Lavendel is 
een uitstekend afweermiddel tegen  

sommige insecten en kan dan ook gecom-
bineerd worden met veel groenten. 

3 Aarzel niet om helpers te lokken  
(bijv.: lieveheersbeestjes die bladluizen 

verorberen). Maar hoe ze aantrekken ? 
Bomen en heesters - maar ook door u 
geplaatste nestkasten en voederbakken -  
lokken vogels, natuurlijke vijanden van veel  
insecten. Egels en sommige amfibieën 
eten slakken. Deze roofdieren hebben 
schuilplaatsen nodig: gewoon een stapel hout 
of een hoop stenen. Sommige insectenhotels 
lokken solitaire wespen, natuurlijke vijanden 
van bladluizen en rupsen ...

4 Ga preventief te werk ! Geef, voor het 
aanleggen van uw tuinpaden, de voor-

keur aan tegels of gras in plaats van grind.  
Dit maakt het onderhoud makkelijker.

EEN TUIN
ZONDER  

PESTICIDEN

Er bestaan veel alternatieven 
voor pesticiden. Kies voor 
natuurlijke middelen, zet in op 
diversiteit en lok helpers naar uw 
tuin. Uw tuin wordt er enkel maar 
vitaler en mooier van !

FICHE
N°3



 › Onderhoud

1 Verdeel uw tuin in zones die op een 
verschillende manier worden aange-

legd: moestuin, grasveld waar kinderen 
kunnen spelen, wilde bloemenborders ...   
In de zones verder verwijderd van het huis,  
kunt u de ruimte geven aan spontane  
vegetatie.

2 Gebruik compost. Deze natuurlijke 
meststof fungeert als schuilplaats en 

voedsel voor micro-organismen, brengt de 
pH-waarde in evenwicht en levert essentiële 
voedingsstoffen aan planten.

3 Producten op basis van glyfosaat zijn nu 
verboden. Een goed alternatief vormt 

thermische onkruidbestrijding om onkruid 
zoveel mogelijk te beperken. Gebruik een 
brander of heet water. Het is belangrijk dat 
er met heet water van 80°C wordt gewerkt 
om de bladcellen te laten knappen. Gedul-
dig zijn is echter de boodschap want drie tot 
vijf behandelingen per jaar zijn noodzakelijk.  
En zo niet, kunt u nog altijd gewoon manueel 
het onkruid verwijderen ! 

4 Mochten er ondanks uw inspanningen 
toch ziekten en schadelijke organismen uw 

tuin binnendringen, sla dan niet in paniek want  
natuurlijke middelen zijn wel degelijk voorhan-
den ! Via www.adalia.be/jardineries-labellisées, 
kunt u een beroep doen op professionals die 
zich inzetten voor de bescherming van de  
biodiversiteit en die u mee helpen zoeken naar 
oplossingen afgestemd op uw specifieke situatie. 

 › Bijbehorende fauna en flora

Mulching, veel meer 
dan een goed idee !

Mulchen is het bedekken 
van de bodem rondom  
planten met behulp van  
plantaardig materiaal 
zoals gemaaid  
gras, gedroogde  
kruiden, dorre bladeren 
of verhakseld snoeiafval. 
Naast het verhinde-
ren van wildgroei van 
onkruid,  
zorgt mulching voor een 
goede vochtigheidsgraad 
waarbij het materiaal in 
humus wordt omgezet 
door  
reducenten.

Brandnetel Pimpelmees Lieveheersbeestje

Foto's: Hubert Baltus, Rachel Delmelle, Mathieu Gillet, Pascal Hauteclair

Rupsenverslinder die het 
voorjaar opvrolijkt

Lekkere groente en zeer nuttige 
geneeskrachtige plant.

Het insectenleven in de tuin 
biedt een boeiend schouwspel.



 › Aanleg

1 Kies een zonnige plek, zonder  
bomen en op een stuk arme grond. 

Baken deze zone af met palen en draad. 
Om te beginnen, is een ruimte van 1 m² 
voldoende.

2 In deze zone, laat u het gras een 
jaar lang groeien. Eerst zullen 

madeliefjes, ereprijs en paardenbloemen 
tevoorschijn komen. Vervolgens is het 
de beurt aan andere hogere planten zoals 
margriet, duizendblad, rolklaver …

3 Opgelet, gemeenten kunnen  
verplichtingen opleggen op het  

gebied van maaien of verwijderen van 
distels. Informeer uzelf!

Klaprozen en 
korenbloemen in mijn 
tuin ?

Vergis u niet, in een 
maaiweide zijn geen 
klaprozen of korenbloe-
men te vinden. Het zijn 
eenjarige messicolen 
(oogstgerelateerd). Om ze 
in uw borders te verwelko-
men, zorgt u ervoor dat de 
grond open en bloot komt 
te liggen en zaait u in het 
najaar. Schoffel elke herfst.

BLOEMEN 
VOOR  

BESTUIVERS

Bestuivers worden bedreigd. 
Om ze in uw tuin te 
verwelkomen, tovert u een deel 
van uw grasveld om tot een 
bloemenweide of zaait u wilde 
bloemen in uw borders.

FICHE
N°4



 › Onderhoud

1 Één jaarlijkse maaibeurt volstaat (eind 
augustus/begin september) maar u kunt  

ook opteren voor een maaibeurt half juli om 
lentebloeiers een extra boost te geven (pinks-
terbloem, margriet …). Het belangrijkste is 
om elk jaar in dezelfde periode te maaien. 
Wanneer de grond rijk is aan voedingsstof-
fen, kunt u, in het begin, tweemaal per jaar 
maaien om de bodem te verarmen.

2 U kunt gebruikmaken van een zeis 
of een bosmaaier. Begin met maaien 

 vanaf het midden van de zone en ga dan 
geleidelijk aan naar de buitenkant. Zo kunnen 
insecten ontsnappen. Laat het eerste jaar 
echter een gedeelte ongemaaid, dan een an-
der gedeelte het tweede jaar en zo verder. Zo 
beschermt u insecteneitjes en bevordert 
u dus de voortplanting ervan ! 

3 Voer altijd hooi af. Hooi verrijkt de bo-
dem met mineralen waardoor de plan-

tendiversiteit afneemt. Laat het hooi ter plek-
ke één of twee dagen drogen, dan afvoeren. 
U voegt het dan stelselmatig aan het compost 
toe of u kunt in een verder gelegen zone een 
hooiberg creëren die jaar na jaar groter zal 
worden en waarin kleine fauna onderdak 
zal vinden.

 › Bijbehorende fauna en flora

Korenbloem Duizendblad Grote 
groene sabelsprinkhaan

Foto's: Hubert Baltus, Bpmm (flickr), Olivier Colinet, Antoine Derouaux

Maai vanaf het midden naar 
de buitenkant van de zone.

Ongemaaid gedeelte 
jaar 1

Ze komt graag tevoorschijn als 
u stopt met maaien...

Een messicole waarvoor u de 
handen uit de mouwen moet 

steken!

Hij "zingt" in de zomer terwijl 
de vogels zwijgen ...



 › Aanleg

1 Bij  een goed doordacht tuinplan 
om water te besparen, is het allereerst 

zaak om na te denken over de aanplantingen  
om de impact van tuinieren op het milieu  
maximaal te verminderen. Eerste stap, 
de soorten kiezen. Wanneer de grond 
van uw tuin gemakkelijk uitdroogt, 
kies dan voor inheemse planten (voor de  
biodiversiteit) die weinig water nodig hebben, 
zoals meidoorn, wilde marjolein, sint-janskruid …

2 Tweede stap, het organiseren. U  
rationaliseert het sproeien van de moes-

tuin, onder meer door planten te groeperen  
afhankelijk van hun ecologische vereisten en 
hun behoefte aan water. Zo kunnen de planten 
die veel water nodig hebben bij elkaar worden 
geplaatst in een tuinbed dat zeer vaak wordt 
gesproeid terwijl het tuinbed met planten  
die weinig water nodig hebben enkel wordt 
bewaterd wanneer dit strikt noodzakelijk is. 
Wanneer u de tuin sproeit met een tuinslang, 

kies dan de druppelmethode die veel zuiniger is.  
Sproei 's avonds om verdamping te beperken

3 Derde stap, de aanplanting. Een diep 
gat, gevuld met losgemaakte aarde en met 

potgrond of compost vol met voedingsstoffen, 
bevordert de diepteontwikkeling van de wor-
tels waardoor de plant minder water nodig 
heeft. Een aarden uitholling rond de plant, die 
bestaat uit een kuil omringd door een kleine 
ophoging, zorgt ervoor dat het sproeiwater 
dicht bij de plant wordt gehouden.

4 Sommige planten of percelen  
zullen moeten worden besproeid, 

zorg dan ook voor voldoende voorraad 
regenwater. Installeer een regenwate-
ropvangsysteem met deksel en sluit het 
aan op de regenpijp. Leg een natuurlijke poel 
aan die een waterreserve biedt voor handmatig 
sproeien waarbij tegelijkertijd gezorgd wordt voor 
een "explosie" van de biodiversiteit in de tuin.

OPVANGEN 
EN BESPAREN 

VAN REGENWA-
TER IN DE TUIN

Door de klimaatverandering 
worden er meer hete en droge 
zomers verwacht. Water 
besparen is absoluut nood-
zakelijk voor het milieu. Het is 
essentieel om in te zetten op het 
gebruik van regenwater in de tuin …  
alsook van planten bestand tegen 
periodes van droogte.

FICHE
N°5



 › Onderhoud

1 Allereerstschoffelen, om de oppervlak-
kige korst van de bodem te breken en 

de grond los te maken. Deze grondbewer-
king bevordert het binnendringen van water 
en beperkt de verdamping door capillaire 
waterstijging te verminderen. Om die reden 
zeggen tuiniers dat "één schoffelbeurt gelijk 
is aan twee sproeibeurten".

2 Mulching, namelijk het aanbrengen 
van organisch materiaal aan de voet 

van planten, voorkomt dat er zich opnieuw 
een oppervlakkige korst zou vormen.  
Bovendien beschermt mulching de grond 
tegen de zon, wordt verdamping erdoor 
verminderd en worden dauw, regenwater 
en sproeiwater door de mulchlaag opge-
nomen.

3 Denk eraan om het regenwate-
ropvangsysteem eenmaal per jaar 

schoon te maken (zie schema).

4 Hou 2/3 van de oppervlakte van de 
poel waterplantvrij aangezien deze 

planten na verloop van tijd de neiging hebben 
om zich uit te breiden en te woekeren. Op die 
manier kunt u de gieter rechtstreeks vullen in 
de poel want u zult geen hinder ondervinden 
van de planten.

 › Bijbehorende fauna en flora

In huis  
kan er ook water 
worden bespaard !

Met een aangepaste 
installatie kan er water 
worden opgevangen 
om de auto te wassen, 
de stoep schoon te 
maken, de spoelbak van 
de wc te vullen enzo-
voort. Kies dan voor 
een ondergrondse tank, 
voorzien van filter-
systeem. Rust kranen en 
douchekoppen uit met 
mengsystemen, beluch-
ters en economisers. 
Geef de voorkeur aan de 
eco-modus bij gebruik 
van wasmachine of 
vaatwasser ...

Meidoorn Wilde marjolein Dagpauwoog

Foto's: Gilbert Delveaux, Pascal Hauteclair

Wilde marjolein helpt tegen  
spijsverteringsstoornissen.

Meidoorn  
bloeit heerlijk geurig.

De dagpauwoog is dol op  
bloeiende wilde marjolein.



PERMACULTUUR 
IN DE MOESTUIN

Het woord "permacultuur  
is een samentrekking van de 
Engelse woorden "permanent 
agriculture". Deze methode 
respecteert levende wezens en 
hun onderlinge relaties, door 
zoveel mogelijk ruimte te geven 
aan "wilde" natuur.

FICHE
N°6

 › Aanleg

1 Eerst werkt u een aanlegplan 
voor uw tuin uit. Bij permacultuur  

worden de soorten die  het 
meest aandacht nodig hebben  
het dichtst bij het huis geplaatst.  
Het is zeer belangrijk om verschillende 
planten te combineren: bloemen en groenten 
mogen worden gemengd. Plan, over ver-
schillende jaren, wat en waar u gaat kweken.

2 Begin met kweken in een kleine zone 
waar u al uw aandacht op kunt richten.

3 Permacultuur impliceert een algemene  
visie op de tuin. Zorg voor "natuurli-

jke" zones" waaronder hagen van inheemse 
soorten, een natuurlijke poel, stapels hout… 
om opnieuw een evenwichtig ecosysteem tot 
stand te brengen. In de permacultuur is het  
belangrijk om tussen de zone voor productie 
en de zone voor ontspanning verbindingen 
te creëren in plaats van ze op te splitsen.

Leerling-permacultuurbeoefenaars, volg een training!

Ook al lijkt het eenvoudig om de grote principes van de permacultuur toe te passen,  
toch is het beter om een basisopleiding te volgen of een open dag  
te bezoeken alvorens aan de slag te gaan. Informeer uzelf! 



Mulchlaag van bladeren

 › Onderhoud

1 Om een levende bodem te krijgen, 
laat u fauna en micro-organismen 

hun werk doen zonder te storen. Gebruik  
tuingereedschap zoals de woelriek of grelinette  
die de grond losmaakt zonder hem te keren. 
Het volstaat om de woelriek in de grond te 
duwen en de grond wat op te lichten om te 
verluchten.

2 Kweken van dezelfde plant op de-
zelfde plek verarmt de bodem en  

verstoort zijn evenwicht. Het dan ook  
belangrijk om vruchtwisseling toe te passen.

3 Niets wordt weggegooid, alles wordt 
teruggewonnen! U hoeft niet over een 

groot budget te beschikken om permacultuur 
toe te passen aangezien één van de principes 
erin bestaat om alles zoveel mogelijk terug 
te winnen en te recyclen. Of het nu gaat om 
objecten of om natuurlijke elementen, alles 
wordt hergebruikt!

4 Denk op grote schaal. Permacultuur, dat 
is ook samen met de buren de handen 

ineenslaan, elkaar helpen, ideeën en ervarin-
gen uitwisselen. Moet ik aardappels kweken 
wanneer mijn buurman een goede opbrengst 
heeft ? Is het niet beter om onze opbrengsten 
te delen en teelten te diversifiëren ?

 › Bijbehorende fauna en flora

Foto's: Claude Galand, Irene Kightley 

Leerling-permacultuurbeoefenaars, volg een training!

Ook al lijkt het eenvoudig om de grote principes van de permacultuur toe te passen,  
toch is het beter om een basisopleiding te volgen of een open dag  
te bezoeken alvorens aan de slag te gaan. Informeer uzelf! 

Wortel en prei  Gaasvlieg

Woelriek

Zijn larven verorberen 
bladluizen.

Wortel en prei  
beschermen elkaar!

Mulchlaag van dode bladeren 
voorkomt dat de aarde bloot ligt.



 › Aanleg

1 Zorg, bij het graven van de poel, voor  
variatie in waterdiepte waarbij de  

grootste diepte minimaal 80 tot 100 cm  
bedraagt. Een dergelijke diepte biedt een 
vorstvrije zone voor alle dieren. Het is van 
cruciaal belang dat een gedeelte van de naar 
het zuiden gerichte oever zacht glooiend 
is om waterplanten de kans te geven zich te 
ontwikkelen. Door de lichte helling kunnen 
dieren gemakkelijk het water in kruipen (bijv.: 
badplaats voor vogels). Tijdens het graven, 
zorgt u ervoor dat de rand van de poel 
waterpas is zodat het zeil onzichtbaar blijft 
wanneer de poel met water wordt gevuld.

2 U kunt, vóór het leggen van het zeil, op 
een gedeelte van de rand een goot in 

de vorm van een hoefijzer uitgraven voor 
uw aanplantingen. Hierdoor is het heel wat 
makkelijker om toenemende plantengroei 
te beheren omdat ze beperkt blijven tot de 
oever.

3 Nadat het zeil is aangebracht, laat u de 
poel door neerslagwater vollopen en pas 

wanneer de poel volledig gevuld is, snijdt u 
het overtollige zeil af. Laat 30 cm zeil over de 
rand hangen en bedek vervolgens met aarde 
waaruit u spontane vegetatie laat groeien.  

4 Plant in het substraat van de poel enkele 
inheemse waterplanten.

DE 
POEL

Er zijn poelen en er zijn  
ook natuurlijke poelen ...  
De natuurlijke variant  
houdt rekening met 
alle elementen die de 
biodiversiteit zo optimaal 
mogelijk bevorderen.

FICHE
N°7

En als ik dieren wil  
in mijn poel ?

Goudvissen en kois zijn exotische soorten 
die een vernietigende invloed op de 
waterfauna hebben. Ze hebben niets te 
zoeken in onze natuurlijke poelen!



 › Onderhoud

1 Uw poel zal geleidelijk aan overwoekerd 
worden door waterplanten. Het is 

een natuurlijke dynamiek die de neiging 
heeft om het milieu "af te sluiten". Het beheer  
bestaat er dan ook in om 2/3 van het  
wateroppervlak vrij te houden. Overtollige  
vegetatie moet dus worden verwijderd. 
Laat de planten één of twee dagen op de rand 
liggen zodat kleine ongewervelde dieren  
opnieuw in de poel kunnen kruipen. 
Voer vervolgens deze waterplanten af 
naar, bijvoorbeeld, de composthoop.  
Dit kan aan het eind van de zomer gebeuren.

2 Verwijder dode bladeren die op het 
wateroppervlak zijn gevallen in de herfst.

3 Knip in de winter dode bovengrondse 
vegetatie af (riet, irissen …)

4 Zorg voor een gedeeltelijke schoon-
maak van de poel (verwijderen van over-

tollig slib) om de vijf jaar.

 › Bijbehorende fauna en flora

Bruine kikker Gele lis Vinpootsalamander

Foto's: Hellin de Wavrin, Marc Paquay, Mathieu Gillet, Antoine Derouaux

En als ik dieren wil  
in mijn poel ?

Goudvissen en kois zijn exotische soorten 
die een vernietigende invloed op de 
waterfauna hebben. Ze hebben niets te 
zoeken in onze natuurlijke poelen!

De gele lis zorgt voor extra 
kleur.

Deze soort duikt spontaan 
op in plassen, zelfs in kleine 

stilstaande watertjes.

De vinpootsalamander is te 
herkennen aan de ongevlekte keel.

Grond en rivierzand

Zeil

Geotextiel

Zand

Kippengaas 
om knaagdieren tegen te 
houden 



 › Aanleg

1 Schat het aantal uren zonneschijn 
in en stem uw plantenkeuze hierop af. 

Een terras of binnenplaats bevindt zich in de 
schaduw of halfschaduw wanneer er sprake 
is van minder dan zes uren zonneschijn per 
dag. Vaste planten bieden het voordeel dat 
ze zich het hele jaar door handhaven of ieder 
jaar opnieuw groeien. Ze hoeven dus niet 
herplant te worden.

2 De leefomstandigheden van planten 
in potten zijn extreem moeilijk: 

weinig ruimte om hun wortels te ontwikke-
len en weinig mogelijkheden om overtollig 
vocht af te voeren. Opteer voor terracotta 
potten en plaats een laag potscherven of 
een laag hydrokorrels op de bodem om de 

grond vochtig te houden en direct contact 
met water te vermijden. Opteer voor grote 
potten om uitdroging te vermijden. 

3 Voor het planten van klimplanten 
op de stoep of op een binnenplaats, 

verwijdert u enkele tegels aan de onderkant 
van de muur en vult u het gat met compost 
of potgrond. Buig de plant lichtjes naar de 
muur en leid de stengels het eerste jaar naar 
de muur. 

4 Opteer voor inheemse honingbloemen 
die bestuiversvriendelijk zijn.

KOER  
EN BALKON

Balkonbakken hebben 
doorgaans een esthetische 
functie maar ze kunnen ook 
andere diensten bieden zowel 
voor ons als de natuur.

FICHE
N°8



 › Onderhoud

1 Voor uw balkon: voeg regelmatig na-
tuurlijke meststof toe aan de aarde ( 

compost bijvoorbeeld). De potten moeten 
tegen de vorst worden beschermd. Dit kan 
door ze binnen te zetten of door een isole-
rende folie aan te brengen.

2 Voor uw klimplanten: vergeet niet om 
ze te snoeien voordat ze de dakgoot of 

het dak gaan beschadigen. Wanneer de plant 
in de lente bloeit, snoei dan net na de bloei; 
wanneer de plant in de zomer bloeit, snoei 
dan in de winter. Indien, nodig, bedekt u de 
voet van jonge planten met een mulchlaag 
om bescherming te bieden tegen de warmte 
in de zomer/tegen de koude in de winter.

 › Bijbehorende fauna en flora

Wilde marjolein Merel  Klimop

Foto's: Rachel Delmelle, Pascal Hauteclair

Waarom een muur bedekken met klimplanten ?

Ze bieden beschutting en voedsel voor zoogdieren, insecten en vogels. Klimplanten 
houden verontreinigende stoffen uit de atmosfeer vast en beschermen de muren 
tegen koude, regen en wind. Ook houden ze de muren koel in de zomer en dempen 
ze geluiden.

Geotextiel doekAarde + 
potgrond

Hydrokorrels

De merel is dol op  
de vruchten van klimop.

Klimop trekt in de herfst de  
klimopbij aan.

Een vaste waarde van de  
mediterrane keuken!



 › Aanleg

1 Wanneer u een bosje of een natuurlijke 
haag in de tuin wilt aanleggen, plant dan 

vooral geen vlinderbomen (Buddleja davi-
dii) want het gaat om een invasieve plant! 
Deze vaak in tuinen geplante struik heeft, in 
tegenstelling tot wat algemeen wordt aange-
nomen, een nadelige invloed op onze fauna 
en flora. Hij zaait zichzelf uit en ontsnapt zo  
uit onze tuinen om dan op te duiken langs pa-
den, op braakliggende terreinen of in iedere 
andere droge en zonnige omgeving. Hoewel 
deze struik vlinders aantrekt door zijn gepar-
fumeerde nectar, vermenigvuldigt hij zich  
ten koste van inheemse planten waarvan  
sommige fungeren als gastheerplanten voor 
insecten.

2 Wanneer u een veldhaag in de tuin  
wilt aanleggen, opteer dan voor  

inheemse bomen en heesters die interessant 
zijn voor onze vlinders, zoals de slee-
doorn, de vlier, de liguster, de lijsterbes, de  
vuilboom, de boswilg, de meidoorn ...

3 Aanplanten gebeurt idealiter  
in november (zie fiche 1: de veldhaag). 

 > Meer informatie vindt u op  
   biodiversite.wallonie.be

INVASIEVE 
PLANTEN

Eén van de grootste oorzaken 
voor de vermindering van de 
biodiversiteit is de introductie 
van invasieve exotische soorten. 
Sommige planten uit Azië of Afrika 
vermenigvuldigen zich om ons 
heen door de plaats van inheemse 
soorten in te nemen.

FICHE
N°9



 › Onderhoud

1 Hou uw borders goed in de gaten want, 
naast de houtachtige vlinderboom, kun-

nen er ook invasieve niet-houtachtige planten 
opduiken, zoals de Japanse duizendknoop, de 
reuzenbalsemien, de reuzenberenklauw maar 
ook het bezemkruiskruid.  

2 Verwijder de planten samen met hun 
wortels. Hou rekening met de bijzondere 

eigenschappen van elke soort. Het sap van de 
reuzenberenklauw kan ernstige brandwonden 
veroorzaken. Draag dan ook beschermende 
kleding en handschoenen!

3 Om Japanse duizendknoop te 
bestrijden, kunt u de overwoe-

kerende begroeiing van de zone 
 tot op de bodem met een bosmaaier verwi-
jderen, vervolgens legt u worteldoek waar u 
wilgenstekken door laat groeien. Wilgen 
groeien snel en ontwikkelen een dicht wor-
telnetwerk. Een goede concurrent die de plaats 
inneemt van de Japanse duizendknoop! 

 › Fauna en flora die u absoluut moet vermijden

Meerkikker Japanse duizendknoop Reuzenbalsemien 
Japanse duizendknoop komt 
vaak voor langs spoorwegen 

en in bosranden.

Deze soort mag niet worden 
geïntroduceerd in uw poel. 

Verwar deze soort niet met de 
groene kikker! 

Foto's: Pascal Hauteclair, Damien Sevrin, Laurent Lebois

Reuzenbalsemien komt vaak voor 
aan vijveroevers 

 en langs waterlopen.

Hoe Japanse 
duizendknoop recyclen 
ten behoeve van 
biodiversiteit ?

Hoewel deze plant niet 
welkom is in de tuin, is het 
echter wel mogelijk om 
hem om te toveren  
tot een schuilplaats voor 
solitaire bijen! Nadat u de 
stengels hebt afgeknipt, 
laat u ze gewoon drogen. 
Vervolgens snijdt u ze in 
kleine stukjes van een 
tiental centimeter die 
allemaal eindigen op een 
knoop. Hierna bindt u ze 
samen tot een bundel die 
wordt vastgemaakt aan 
een paal in de buurt van 
een bloemenborder.

Wilgenstek



 › Aanleg

1 Het aanplanten van een boomgaard ge-
beurt op een zonnige en relatief open 

plek. Opteer voor "hoogstambomen" die 
interessanter zijn voor de biodiversiteit. 
De enige minpunten zijn de aanzienlijke 
omvang en de moeilijke pluk vanwege 
de takhoogte. Wanneer u niet voldoende 
plek hebt voor "hoogstambomen" kunt u 
 overwegen om halfstam- of laagstambomen te 
plaatsen, of zelfs een boomgaard met leibomen  
(op het zuiden gericht) waarmee  
de ruimte binnen kleine tuinen wordt 
opgewaardeerd. 

2 Kies oude, indien mogelijk, lokale 
fruitvariëteiten om ons erfgoed op te 

waarderen. Deze bomen, die aangepast zijn 
aan onze klimatologische omstandigheden, 
zijn vaak bestand tegen zieken en parasieten 
… en hun vruchten zijn overheerlijk!

3 De ideale aanplantingsperiode loopt van 
november tot december afhankelijk 

van de regio. Bij hoogstammige fruitbomen 
moet er een tussenruimte zijn die varieert van 
8 tot 12 meter, afhankelijk van de soort. Voor 
halfstambomen is 5-6 meter vereist en bij 
laagstambomen volstaat maximaal 3 meter.

4 Tijdens aanplanten, moeten de bodem en 
de wanden van het gat voorzien worden van  

 
kippengaas om de wortels te beschermen 
tegen veldmuizen. Duw de stok in de grond 
en dompel de wortels onder in aanklevende 
modderpap (zie fiche 1). Plaats de boom en zorg 
ervoor dat de wortelhals zich lichtjes boven de 
grond bevindt. Vul het gat met de uitgegraven grond  
vermengd met rijpe compost. Maak vervolgens de 
boom aan de stok vast. Zie schema.

DE 
BOOMGAARD 

Boomgaarden, die een sfeer 
oproepen van ons idyllische 
platteland, kunnen in veel tuinen 
worden geïntegreerd. Ze zorgen niet 
enkel voor heerlijke vruchten maar 
bieden ook natuurlijke schuilplaatsen 
en voedsel voor fauna.

FICHE
N°10



 › Onderhoud

1 Snoeien zorgt voor een evenwicht tussen 
ontwikkeling van vegetatie en produc-

tie van fruit. Idealiter wordt er gesnoeid in 
de winter (perenboom, appelboom) want 
nadien komt de sapstroom op gang ... en 
beginnen de vogels te nestelen. Tijdens de 
eerste drie tot vier jaar bestaat de vormsnoei 
in het jaarlijks verwijderen van de takken en 
de slecht geplaatste twijgen om een luchtige 
en zonovergoten kroon te creëren. Nadat de 
boom gevormd is, moet maar om de vier of 
vijf jaar gesnoeid worden om waterloten, 
overtollige, beschadigde of zieke takken te 
verwijderen. Deze snoeibeurten mogen het 
silhouet van de boom niet meer wijzigen. 

 › Bijbehorende fauna en flora

Maretak Steenuil Dwergvleermuis
De steenuil gaat op zoek naar 

holten in oude fruitbomen.
De maretak is een 

halfparasitaire plant waar  
grasmussen dol op zijn.

Foto's: Sandrine Maon, Gilles San Martin, Nathalie Annoye

Waarom geen bloemenweide overwegen ?

Het gras maaien van een boomgaard is niet eenvoudig want men moet onder 
takken door bewegen, stronken omzeilen enzovoort. Waarom geen bloemenweide 
overwegen om een einde te maken aan deze moeilijkheden en niet te veel tijd te 
verliezen (zie fiche n° 4) ? De bloemen verlenen het geheel een idyllisch karakter en 
lokken tal van bestuivers die absoluut noodzakelijk zijn voor uw fruitbomen.

De dwergvleermuis heeft het in 
holten ook naar zijn zin. 

Rubberen 
bevestiging

Stok

Gaas type 
"Casanet"

Compost 
dicht bij 
de wortels aanbrengen



 › Aanleg

1 Alvorens te opteren voor het contai-
nerpark, kunt u eerst nadenken over te  

ondernemen acties of bepaalde technieken 
die de activiteiten in de tuin beperken. Deze 
initiatieven lenen zich perfect voor de tuin 
 en bevorderen de biodiversiteit! 

2 Door ervoor te opteren om hagen en bo-
men minder te snoeien, zult u meer tijd 

hebben waarbij tegelijk bestuivers en vogels 
beschermd worden. Tijdens het snoeien, kunt 
u een deel van de takken en de houtblokken 
bewaren om een stapel hout te creëren. Deze 
constructie biedt een luxeschuilplaats voor 
kikkers, salamanders en egels. Het evenwicht 
dat zal ontstaan tussen deze roofdieren en 
de schadelijke organismen van de tuin, hun 
prooien, zal in uw voordeel werken. Het 
overschot aan hout kan worden vermalen 
waarbij de houtschilfers worden aangewend 

voor borders, moestuin, compost, wegen...  
aan de hand van een 10 cm dikke laag.

3 Grasvelden zorgen voor veel  
groen afval. Een manier om de hoe-

veelheid van dit afval terug te dringen, 
en het dus makkelijk te kunnen compos-
teren, bestaat in het verminderen van 
de oppervlakte van uw grasveld door 
een gedeelte ervan te laten innemen 
door een bloemenweide (zie fiche n° 4). 
Bloemdragende planten zullen de ruimte 
binnen één of twee jaar koloniseren. Na 
de jaarlijkse maaibeurt hoeft u enkel nog 
maar in een hoekje van de tuin een hooi-
berg te creëren die onderdak zal bieden 
aan kleine fauna.

BEHEREN 
VAN 

GROEN-
 AFVAL

Het afvoeren van  
grasmaaisel en van gesnoeide 
takken van hagen betekent 
voor u vaak vele weekenden 
werk en aanschuiven aan het 
containerpark ?  
Er zijn echter oplossingen voor het 
terugwinnen van uw groen afval!

FICHE
NR. 11



 › Onderhoud

1 In een composthoop is het belangrijk 
om de lagen van gemaaid gras af 

te wisselen met haksel van takken om  
groen en bruin afval af te wisselen (zie fiche 
n°2).  

2 Aarzel niet om, afhankelijk van de omvang 
van uw tuin, verschillende stapels hout  

of hooibergen te creëren. Ze zullen een  
heleboel kleine oasen van biodiversiteit 
vormen!

3 U kunt ook mulchmaaien.  
Het gaat om het maaien zonder 

opvangbox en het vervangen van het 
mes bij uw traditionele grasmaaier. Het  
resultaat is hetzelfde als bij een robotgrasmaaier  
waarbij de fijn versnipperde grassprieten  
zullen afbreken op uw grasperk wanneer u 
zeer frequent maait.

Foto's: Hubert Baltus, Pascal Hauteclair, Jean-Marie Winants

 › Bijbehorende fauna en flora

Duizendblad Grote bonte specht Salamander 
De grote bonte specht houdt 

ervan om de stronken  
van dode bomen te verkennen. 

Duizenblad komt snel 
tevoorschijn in een grasveld dat 

is omgetoverd tot bloemenweide.

De salamander zoekt graag 
beschutting onder een stapel 

dood hout.

Een boom als 
restaurant! 

Houtachtige stoffen zijn 
van fundamenteel belang 
voor de biodiversiteit. 
Dus, in plaats van 
hem om te hakken, 
waarom uw dode boom 
gewoon niet ongemoeid 
laten ? Hij zal een 
heus"restaurant" worden 
voor spechten die er 
zullen komen smullen 
van de overheerlijke 
insectenlarven!

Plank en zeil voor 
bescherming tegen regen

Ingang 

Paaltjes om blokken hout 
tegen te houden

Egelhuis



 



 

Zo, dit was het dan! Wanneer u deze tips en trucs 
hebt toegepast bent u op de juiste weg voor een 
milieuvriendelijke tuin!

Wilt u graag nog meer inzetten op acties voor milieubescherming, 
aarzel dan niet om een beroep te doen op de middelen die voor u ter 
beschikking worden gesteld in het kader van verschillende projecten. 

Ontdek de acties opgezet door Réseau Wallonie Nature via  
biodiversite.wallonie.be/fr/reseau-wallonie-nature 
en maak ze verder bekend dankzij de praktische fiches die beschikbaar 
zijn via biodiversite.wallonie.be/fr/fiches-pratiques-rwn

Geef de natuur een duwtje in de rug dankzij de subsidies voor het 
aanplanten van hagen, bomenrijen, boomgaarden, heggen en struiken…  
via biodiversite.wallonie.be.
 
Onderteken het handvest dat de voorwaarden regelt voor de tuinen 
van Réseau Nature Natagora via natagora.be/le-reseau-nature  
en ondersteun uw projecten dankzij de aangeboden fiches via  
reseaunature.natagora.be/index.php?id=1963 ... 

Verban pesticiden uit het milieu dankzij de tips van Adalia 2.0 via  
adalia.be. Word de allerbeste op het gebied van compostering  
dankzij de tips van Worms asbl via wormsasbl.org. 
 
Ga aan de slag dankzij de vele acties voorgesteld door Ecoconso 
via ecoconso.be/fr/thematiques/jardin. 

IJver mee voor een kwaliteitsvol milieu samen met "Amis de la 
Terre" via amisdelaterre.be.

Er moet nog heel wat werk worden verzet voor onze  
planeet … Samen krijgen we het voor elkaar!
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