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Houten zitbank
 

Verhoogde border 
met kruiden

open bestrating met 
grind en grote tegels
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6. 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. 

2. Hergebruikte tegels  voor borderrand. Maar ook 
verhoogde borders zoals stapelmuren. Die brengen 
natuur in je tuin en ze bieden leefruimte aan kikkers, 
bijen en insecten. 
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1. Een goede manier om regenwater te 
benutten is de regenton. Regenwater is 
zacht en dat is goed voor de planten en 
bovendien bespaar je zo op drinkwater. 
Regentonnen zijn in allerlei vormen te 
koop met een capaciteit tot ca. 200 liter. 3. Hergebruik van grote tegels geeft de 

indruk van zwevende paden. deze tegels 
in combinatie met bodembedekkers en 
grind maakt de tuin waterproof. 

5.  Grindterras is in te passen in alle tuinstijlen en 
is bovendien ook nog waterdoorlatend. 
Daardoor staan er nooit plassen op het terras na 
een flinke regenbui. 

4. Een gootje is een eenvoudige vorm van bovengrondse 
regenwaterafvoer in de tuin. Als je de regenpijp afkoppelt, kun je 
het water via het gootje naar een lagergelegen deel in de tuin 
leiden. In het lagergelegen deel kan het water kort blijven staan 
en via een infiltratievoorziening in de bodem infiltreren. 
Beplanting laangs het gootje en aan het eind t is ook belangrijk 
om te water te absorberen. 

7. Hagen en struiken zijn een mooie en 
betaalbare vorm van erfafscheiding. Bovendien 
zijn ze beter voor de biodiversiteit dan houten of 
stenen schuttingen. Vooraf overleggen met je 
buren is verstandig. 

8. Alle soorten tegels kunnen worden 
hergebruikt voor het maken van verhoogde 
randen. Naast bieden ze leefruimte voor 
insecten en je kunt hun zelf maken, van 
natuursteen, dakpannen maar ook van 
stoeptegels. 

9. Stoeptegels maken ook mooie zitbank voor je tuin. 

6,40 m

10
 m

https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenton
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/stapelmuurtje
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/relief-in-de-tuin
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/waterdoorlatende-verharding
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/open-goot
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/harde-halfverharding
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/groen-dak-huis
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/hagen
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/tegels-eruit-groen-erin
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/stapelmuurtje
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K1

5. Zachte naaldvaren - 
Polystichum setiferum 

3. Ooievaarsbek-
Geranium 'Rozanne'

1. Herfstanemoon-  Anemone 
'Honorine Jobert´

B1. Mispel- Mispel 
germanica

2. Hosta fortunei 'Francee' Hartlelie

4. Hartlelie, Hosta 'Halcyon'

6. Slaapkamergeluk met 
tegels 

K1. Wilde wingerd (Parthenocissus quinquefolia)

https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/anemone_hybrida_honorine_jobert_herfstanemoon
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/anemone_hybrida_honorine_jobert_herfstanemoon
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/hosta_fortunei_francee_hartlelie
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/hosta_halcyon_hartlelie
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/polystichum_setiferum_proliferum_-_zachte_naaldvaren_broedva
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/polystichum_setiferum_proliferum_-_zachte_naaldvaren_broedva
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/parthenocissus_quinquefolia_wilde_wingerd
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/mespilus_germanica_westerveld_mispel
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/mespilus_germanica_westerveld_mispel
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/soleirolia_soleirolii_slaapkamergeluk
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