Jouw makkelijke tuin!
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GROEN
MINDER
GEDOE
Wist je dat een groene tuin makkelijker
kan zijn dan een betegelde tuin? Hè?
Een betegelde tuin heeft toch veel
minder onderhoud nodig?
Nou, niet dus.
Een makkelijke groene tuin kost net
zoveel of zelfs minder moeite, tijd en
geld. Maar let op: We hebben het
over mákkelijke groene tuinen.

Wat is dat dan, een makkelijke groene tuin?
In een makkelijke groene tuin staan planten die weinig onderhoud vragen.
En het is een tuin met bodembedekkers zodat onkruid geen kans krijgt.
Een tuin waarin je geniet van bloemen zonder er veel werk aan te hebben.

Hoe houd je een makkelijke groene tuin mooi?
Je moet toch wel iets doen?
• In het voorjaar knip je uitgebloeide stengels en grassen terug
• Je snoeit wanneer het echt nodig is en het jou uitkomt

En dat is het!
Kortom; meer genieten, minder gedoe.

Waarom zou ik een groene tuin willen?
• Het is goed voor je gezondheid. Onderzoekers hebben bewezen dat
groene planten je stress verminderen. Een groene tuin zorgt dus dat je
minder gestresst bent. Een betegelde tuin doet dat niet.
• Minder last van de hitte tijdens hete zomers. Planten zorgen door
verdamping en schaduw ervoor dat de hitte in de zomer verminderd wordt.
Stenen en tegels doen juist het tegenovergestelde. Die houden de warmte
vast, waardoor het in Den Haag nog heter wordt. Planten maken je tuin koeler.
• Het maakt de wateroverlast minder. In groene tuinen kan regenwater
weglopen. In betegelde tuinen lukt dat niet, en blijft het vaak staan. Of het
gaat naar het riool, dat hierdoor overbelast raakt. Dat lijkt misschien niet zo’n
probleem, maar wij betalen hiervoor met onze rioolbelasting. Als we meer
groene tuinen hebben, kan uiteindelijk de rioolbelasting omlaag.
• Weinig moeite, en kost weinig tijd. Struiken en planten die snel groeien,
moet je regelmatig terugsnoeien. Gelukkig bestaan er ook planten en struiken
die langzaam groeien. Hierdoor kost het weinig moeite om ze af en te bij
te houden.
• Beter voor dieren. Een groene tuin is aantrekkelijk voor nuttige insecten,
vogels en andere dieren. Zo help je de natuur ook een handje!

Zorg dat je planten passen bij je grondsoort:
Weten wat voor grondsoort je hebt, is heel belangrijk voor een makkelijke tuin.
Planten zijn hier heel gevoelig voor. Als planten het niet naar hun zin hebben, dan
worden ze lelijk en groeien ze slecht. Je kunt dan aan de slag met extra voeding,
of de plant verplanten of vervangen. Maar dat wil je eigenlijk niet, want dit kost jou
weer tijd en energie. Dus, welke grondsoort heb jij en welke planten passen daarbij?

In Den Haag hebben we zand, veen en klei. Wat heb jij in de tuin?
Zandgrond herken je aan
een losse structuur, het is
een combinatie van zand
en aarde. Je kunt het niet
makkelijk samendrukken.
De grond is snel droog.

Veengrond bestaat vooral
uit plantenresten. Veen is
makkelijk samen te knijpen
en je kunt de oorspronkelijke
planten vaak nog herkennen.
De grond is erg vochtig

Kleigrond is heel stevig en
vaak kun je er letterlijk mee
kleien. Het is vochtig en
compact.

Rozemarijn, Lavendel,
Ooievaarsbek

Japanse Esdoorn, Azalea,
Rotsheide

Eikenbladhortensia,
Vrouwenmantel, Vlinderstruik

Een andere manier om de juiste planten te vinden, is door te gluren bij de buren.
In de omgeving en andermans tuin kun je goed zien welke planten het naar hun zin
hebben, en welke niet. Vaak zie je planten doe het goed doen in meerdere tuinen staan.
Met een foto van de plant of bloem kunnen ze je in het tuincentrum vaak vertellen
welke plant je zoekt.

En hoe zit het dan met onkruid?
Onkruid zoals zevenblad en heermoes hebben ruimte nodig om te groeien.
Als de bodem al helemaal bedekt is met andere planten, dan kunnen ze er niet
tussen groeien. Ze krijgen dan te weinig licht en ruimte om echt te gaan woekeren.
Een goede bodembedekker kan er dus voor zorgen dat je (bijna) geen onkruid meer
in de tuin hebt.
Laat je bladeren liggen
Het is voor je tuin heel goed om een laag organisch materiaal te hebben liggen.
Dat kunnen houtsnippers zijn, maar ook herfstblad is prima voor je tuin.
Het beschermt je planten tegen vorst in de winter, en het vormt een goede
voedingsbodem.

Maar is een betegelde tuin niet veel makkelijker?
Je staat er vaak niet bij stil, maar ook een betegelde tuin vraagt onderhoud
om mooi te blijven.
• Je tegels boenen of schoonspuiten om groenaanslag te verwijderen.
• Onkruid en mos uit de voegen verwijderen met een voegenkrabber of
onkruidbrander.
• Bladeren vegen en opruimen in de herfst.
• Potten beschermen als het vriest.
• Onkruid uit de potten verwijderen.
• Potten besproeien in de zomer om te voorkomen dat je planten uitdrogen.

Fijne planten voor een onderhoudsvrije tuin:
• Houd je erg van Hortensia’s? Kies dan voor een Hydrangea quercifolia
(Eikenbladhortensia). Deze hoeft namelijk niet gesnoeid te worden. De populaire
Hydrangea arborescens ‘Annabelle‘ moet jaarlijks gesnoeid worden.
• Er zijn klimplanten die heel snel groeien, bijvoorbeeld de Wisteria (Blauwe regen).
Dit geeft dus veel onderhoud. Wil je een klimplant die trager groeit, kies dan
bijvoorbeeld voor een Lonicera Henry (groenblijvende Kamperfoelie). Voordeel is
ook dat deze altijd gesnoeid kan worden. Behalve als het vriest.
• Bodembedekkers zorgen ervoor dat onkruid onderdrukt wordt. Denk bijvoorbeeld
aan de Geranium macrorrhizem Ingwersen (Ooievaarsbek) Deze groeit op alle
gronden en onderdrukt zevenblad.
• Sneeuwklokjes, Blauwe druifjes, Krokussen maken het voorjaar vrolijk. Deze bollen
plant je eenmaal en ze komen iedere jaar weer op. Je hoeft er echt niets aan te doen.
Het loof hoeft ook niet afgeknipt te worden.
• Graag een boom in de tuin? Laat je dan goed informeren. Sommige bomen groeien
langzaam en blijven relatief klein. Andere bomen zijn binnen een aantal jaar heel hoog.
Een stadstuin heeft vaak niet zulke hele hoge bomen nodig om inkijk te verminderen,
je kunt bijvoorbeeld kiezen voor leibomen die je zelf kunt bijhouden op een laddertje.
Let dus goed op dat je de juiste boom koopt, om te voorkomen dat je straks een
reus in de tuin hebt die veel onderhoud vraagt.

Andere makkelijke vaste planten en boompjes
Siergrassen
zoals
Pennisetum
alopecuroides
‘Hameln’
(Lampen
poetsersgras)

Anemone hybrida
‘Honorine Jobert’

Persicaria
amplexicaulis
(Duizendknoop)

Kleinblijvende
Rhododendron
(voorheen
Azalea)

Sedum
Herbstfreude
(Hemelsleutel)

Euonymus
alatus compactus
(Kardinaalshoed)

Rudbeckia
fulgida var.
sullivantii
‘Goldsturm‘
(Zonnehoed)

Amelanchier
lamarckii
(Krentenboom)

Echinacea
purpurea
(Zonnehoed)

Magnolia stellata
(Stermagnolia)

Camelia
(Japanse roos)

Maar een betegelde tuin is toch goedkoper?
Een betegelde tuin aanleggen lijkt goedkoper. Maar dat is het in de praktijk vaak
niet. Het aanleggen van een betegelde tuin kost veel meer uren. En het is zwaarder
werk. Dus als je het laat doen door vakmensen, ben je sowieso meer geld kwijt
aan een betegelde tuin. Maar ook als je het zelf allemaal aanlegt, is een groene tuin
vaak goedkoper dan een betegelde. Hieronder is berekend wat een betegelde en
wat een groene tuin kosten in aanleg:

Deze voortuin van 8 x 5 (40 m2) bestaat uit:
• Een betegeld straatje naar de voordeur van 8 m2
• Een terrasje voor het huis, zodat de ramen makkelijk
gezeemd kunnen worden van 4,5 m2
In totaal betegeld: 12,5 m2
• 1 strook van 8 m x 1 m aan de linkerkant. Beplant met 1 boompje,
planten (bijv. anemonen, zonnehoed e.d.) en bodembedekkers (bijv. geranium)
• 1 strook van 3 m x 1 m aan de straatkant langs het hek, beplant met lage
planten (bijv. siergras, krokussen) en bodembedekkers (bijv. aster)
• 1 strook van 5 m x 1 m aan de rechterkant, met heesters (bijv. hortensia,
Japanse roos e.d.) en bodembedekkers (bijv. kruipende vetplantjes)
• 1 klein vlak van 0,5 m2 naast de voordeur, met zonnebloemen en vaste
planten (bijv. hemelsleutel), bodembedekkers (bijv. vrouwenmantel)
In totaal beplant: 16,5 m2
1 grasveldje van 2 x 5,5 m = 11 m2

12,5 m2 betegeld
€ 187

Siertegels à € 15 per m2

€ 75

Voegzand à € 6 per m2
Ophoogzand à € 4,50 per m

€ 56,25

Opsluitbanden langs pad + terras
(2 x 8 m + 4,5 m = 10,5 m) à € 2,50 per m

€ 26,25
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16,5 m2 beplant

Grasveld 11 m2
Eindtotaal

Totaal bestrating

€ 344,75

1 boompje

€ 75

Bodembedekkers à € 15 per m2

€ 247,50

Heesters of (5 tot 7) vaste planten
à € 12 per m2

€ 198

Totaal beplanting

€ 520,50

Gras à € 3,10 per m

2

€ 34,10
€ 899,35

Deze voortuin van 8 x 5 (40 m2) bestaat uit:
• Een vlak met grind aan de linkerkant van 2 m x 2 m
• Een strook grind aan de rechterkant van 1 m x 8 m
• Een strook luxere siertegels naar de voordeur van 1 m x 8 m
• Opvulling met grijze simpele betontegels van 20 m2 in totaal
• 2 plantenbakken met 2 heesters erin

12 m2 grind, 5 cm diep (75 kilogram per m2)

€ 15 per m2

€ 180

8 m2 siertegels

€ 20 per m
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€ 160

20 m2 betontegels

€ 10 per m2

€ 200

Voegzand voor 28 m

€ 6 per m

Ophoogzand voor 40 m2

€ 4,50 per m

€ 180

24 m opsluitbanden rondom grindvakken
(2 x 8 m + 4 x 2 m)

€ 2,50 per m

€ 60

2 plantenbakken

€ 40 per stuk

€ 80

2 heesters + potgrond

€ 35 per stuk

€ 70
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Eindtotaal

€ 168

2
2

€ 1098

Wil jij je betegelde tuin omtoveren naar een mooie groene oase?
Als je je tegels inlevert bij één van de inleverpunten, of een straatactie organiseert
kun je ook nog een deel van je planten/aarde vergoed krijgen via Operatie Steenbreek.
Zie www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek voor meer informatie.
Nog een tip: sluit ook regentonnen aan en zorg voor waterdoorlatende terrastegels/
verharding. Zo heb je in de droge hete zomers meer water beschikbaar!
Voor meer tips kijk op www.huisjeboompjebeter.nl
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