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5. De Japanse wijnbes geeft de 
voorkeur aan een zonnige 
standplaats bij een hek, waar 
de  stengels aan kunnen 
worden vastgemaakt. 

3. Grind en schelpen laten het regenwater 
ongehinderd door. Door een waterdoorlatend 
anti-worteldoek onder het grind te leggen 
beperk je de groei van onkruid.2. Stadslandbouw in privé tuinen, niet 

zomaar een trend! De groenten zijn vers, 
zonder bestrijdingsmiddelen en niet 
verpakt in plastic. 

4. Stapelmuren en verhoogde kruidentuinen 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.

6. 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.  
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7. 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

8-9 . Je hoeft geen rekening te houden 
met een fundering omdat een vlonder 
doorgaans niet zo zwaar is en dus geen te 
grote belasting is voor de ondergrond. 
Gebruik alleen hout met een FSC-
keurmerk. Ook met pergola en klimplanten 
zijn leuk alternatief voor een zonnige 
zitplek. Je kunt je vlonder wel op palen 
zetten zodat deze niet verzakt en op 
dezelfde hoogte als de binnenruimte komt. 

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.
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4 Lampenpoetersgras, 
Pennisetum orientale
 'Rose'

7 Keizerskroon, 
Fritillaria imperialis 

B1. Malus domestica
 'Gravensteiner', Appel

5. Druifhyacint, 
 Muscari botryoides
 'Album'

6. Echte salie, 
salvia officinalis

9. Kattekruid, 
Nepeta x faassenii

10 Rode zonnehoed 
Echinacea purpurea 

8 Salie, Salvia 
nemerosa 'J.S.Blue'

B3 Schijnhazelaar, 
Corylopsis spicata

B2 Sering, 
Syringa vulgaris

str.1 Japanse wijnbes, 
Rubus phoenicolasius
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