
Natuurlijk, 
een groene tuin!

Een groene, watervriendelijke tuin zorgt voor een fijner  
leefklimaat. In deze folder tips voor een groene tuin met 
weinig onderhoud. 

Waarom groen?  
Een wijk met veel tegeltuinen veroorzaakt problemen bij hevige 
regenbuien. Dit gebeurt steeds vaker, met steeds meer overlast, 
ook in uw buurt. Door de vele bestrating kan regenwater niet 
wegzakken in de grond, waardoor kelders en straten onderlopen 
en er grote plassen ontstaan. 

Ook is er in een wijk met veel stenen en weinig groen, vaker hitte- 
stress in de zomer. Dan kan de warmte niet weg en loopt de tempe-
ratuur flink op. Reden genoeg om uw tuin groener te maken. 

Tuin make-over in een dag!  
Heeft u weinig tijd en niet zulke groene vingers? Gebruik dan  
de tips uit deze folder. Een paar tegels eruit en wat planten erin. 
Zo tovert u uw tuin in één dag om tot een fijne groene plek! 

Meer informatie
www.pijnacker-nootdorp.nl/groenetuin
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Gemakkelijke, onderhoudsarme
eetbare gewassen

munt
peterselie
oregano
rozemarijn
laurierboompje

(bos)aardbeien
braam
framboos
bosbes
appel

sla
tuinboon
radijs
wortel
doperwtjes
rabarber
aardappelen

Handige tips om planten in de tuin te zetten

• Bestaat de tuin voornamelijk uit zand en stenen? 
Breng dan een paar zakken tuinplantengrond aan 
voor het planten van nieuwe planten. 

• Let goed op de ligging van de tuin. Is de tuin erg 
donker? Koop dan plantjes die goed in de schaduw 
kunnen groeien, zoals klimhortensia, varens en 
vrouwenmantel. Is de tuin heel zonnig? Kies dan 
voor lavendel, koninginnekruid en kruiden. 

• Haal de planten uit de plastic potjes en maak dan de 
wortels met de vingers een beetje los. Dit zorgt er 
voor dat de wortels gemakkelijker de grond in gaan 
en niet op een kluitje blijven zitten. 

• Druk de kluit van het plantje goed vast in de grond. 
Hiermee help je de plant om zich te settelen. 

• Geen zin in onkruid wieden? Zorg dan voor een 
goede bedekking van de bodem. Plant de planten 
dicht bij elkaar, zodat de bodem snel bedekt wordt 
en onkruid geen kans heeft. 

• Geef de planten de eerste dagen meer water,  
zodat ze zich goed kunnen settelen in de grond. 

De planten op deze lijst zijn heel gemakkelijk. Ze hebben weinig 
verzorging nodig zodra ze eenmaal goed geworteld zijn. In erg 
droge periodes is het wel nodig om de planten wat water te  
geven. Ze komen ieder jaar weer op!

          Planten met een vlinder zijn vlinderlokkend

Gemakkelijke, onderhoudsarme 
plantenlijst

Herfstaster    
Helleborus   
Lavendel    
Sedum    
Maagdenpalm
Geranium   
Vrouwenmantel  
Rode zonnehoed   
Hartlelie    
Schoenlappersplant  
Leliegras   

Zegge
Prachtriet
Blauw schapengras
Bamboe

Klimop (hedera)    
Klimhortensia   
Wilde wingerd   
Chinese blauweregen  
Bergclematis   

Chinees klokje  
Amerikaans krentenboompje
Sering   
Vlinderstruik   
Stermagnolia 
Glansmispel  

Haagbeuk   
Beuk    
Liguster 
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• Haal een paar rijen  
tegels of klinkers weg.  
Ligt er veel zand onder? 
Schep er dan wat uit en 
schud een paar zakken 
tuinplantengrond in  
het vak.

Maak één of meer plantenvakken

• Zet het vak met aarde  
flink vol, zodat het snel 
dichtgroeit. Zo hoef je 
geen onkruid meer weg  
te halen. 

Idee: 
maak een rotstuintje en 
zet vetplantjes tussen de 
stenen. 

• Zijn de klinkers niet te  
groot van formaat?  
Hergebruik ze en maak 
er een speelse rand mee. 

• Plaats ‘groene muurtjes’

• Maak een simpel frame  
met gaas 

Tips voor diepte en een speels effect

• Een verrijdbare groente- 
bak en potten van  
verschillende formaten 
maken de tuin gezellig.

• Ook leuk: neem een  
regenton (met kraantje), 
zo kunt u gratis uw  
planten water geven.

• Plaats een onderhouds- 
arme (eetbare) klimplant  
tegen het gaas. Pluk de 
vruchten!

Gebruik elementen om de tuin aan te kleden 

• Tegels over? Bouw dan 
bijvoorbeeld een bankje  
of een tafeltje.

• Een insectenhotel zorgt 
voor extra nestgelegen- 
heid voor  insecten en 
solitaire bijen.

Tips voor een groene tuin met weinig onderhoud

• Haal wat tegels uit de tuin en zet er planten voor 
terug. Het is niet veel werk en de hele tuin fleurt  
er van op. 

• Kies voor vaste planten in plaats van eenjarigen.  
Deze planten komen elk jaar vanzelf weer op!

• Gebruik bodembedekkers. Zij vragen weinig  
onderhoud en geven onkruid weinig kans. 

• Gebruik de onderhoudsarme gemakkelijke  
plantenlijst uit deze folder.

 Ga aan de slag met tips uit deze folder!
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Maak een groene, 
watervriendelijke 
tuin in een dag! 


