
Weinig werk 
en toch 
een groene 
tuin!

Een tegeltuin lijkt natuurlijk veel goedkoper en makkelijker te onder-

houden dan een tuin met veel planten. Maar ook een tegeltuin moet vrijge-

houden worden van onkruid, meestal ergernis nr. 1. In zo’n tuin staan vaak 

planten in bakken, en als je die niet goed bijhoudt – in het seizoen vaak 

dagelijks - ziet het er niet uit. Al met al behoorlijk veel werk...



De crux zit ‘m in een goed ontwerp. Een tuin die deels is bestraat – met  terrassen en paden - en 
verder is beplant met onderhoudsvriendelijke planten, is niet duurder of bewerkelijker. Belan-
grijk is de juiste planten te kiezen. Hierbij enkele tips.

Zorg dat de gehele bodem bedekt is met goede, groenblijvende bodembedekkers. Er is volop 
keuze!
Plant tussen die bodembedekkers wat heesters die weinig onderhoud nodig hebben. Horten-
sia’s, Hertshooi, Skimmia, Sarcococca, Krentenboompje, Vlinderstruik (tegenwoordig verkri-
jgbaar in handzaam formaat) en Kleinbladige Sering zijn voorbeelden van heesters die slechts 
eenmaal per jaar of helemaal niet gesnoeid hoeven te worden.
Zet er vervolgens in het najaar verwilderingsbollen tussen voor kleur (en stuifmeel) in het 
vroege voorjaar. Niet alleen zien uw huis en tuin er veel aantrekkelijker uit, u levert ook een 
aardige bijdrage aan een natuurlijker woonomgeving.
Dieren (vogels, insecten en zoogdieren zoals egels) hebben een plek nodig om te eten en sla-
pen, te schuilen voor onraad en zich veilig te verplaatsen. In stenen tuinen vinden ze niets van 
hun gading. 
Misschien krijgt u rupsen in uw tuin. Maar u moet maar denken: zonder rupsen geen vlinders!

Voor het voortbestaan van dieren zijn groene tuinen van wezenlijk belang. Op veel plaatsen 
dragen ze bij aan ecologische verbindingszones, waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen. Dit 
is van belang voor contact tussen de verschillende populaties. 
Ook erg nadelig is dat op plekken met veel bestrating regenwater direct het riool in loopt. Als 
het hard regent – en dat doet het steeds vaker – kan dat leiden tot het lozen van het riool in 
vaarten en sloten. Dat is nadelig voor de waterflora- en fauna. 
Groene tuinen (en ook groene daken) zorgen dat het hemelwater gedoseerd in de bodem terech-
tkomt.
Groene tuinen zorgen er ook voor dat de temperatuur in een stad niet te hoog oploopt. Ook 
houden de bladeren veel stof  vast dat anders in onze longen zou komen.

Hierbij voorbeelden van twee soorten voortuinen. 

Grotere achtertuinen maken natuurlijk nog veel meer verschil.

Voortuin van 8 x 5m
 
Bestrating
Pad naar de voordeur 8mx1m = 8m2

Terrasje t.b.v. het zemen van ramen en deuren  
1,5mx3m = 4,5m2

Totale bestrating 12,5m2 à € 20 p.m2. (betontegels of - 
klinkers) – totale kosten bestrating excl. aanleg € 250
 
Beplanting
1 strook van 8mx1m
1 strook van 3mx1m
1 strook van 5,5mx1m
Kosten beplanting voor 16,5m2, uitgaande van 1 boom 
per voortuin (vanaf ong. € 50), 1 heester per m2 of 
5 à 7 vaste planten per m2 (gemiddeld € 12) en de 
gehele bodem bedekken met bodembedekkers = € 382
Graszoden 5,5mx2m – graszoden à € 2,50 p.m2. = 
€ 27,50
 
Totale kosten materialen en planten (excl. aanleg) 
€ 659,50

 
Onderhoud
In het voorjaar hoogstens éénmaal 
snoeien.
 
Als de bodembedekkers zijn vol-
groeid, krijgt onkruid geen kans 
meer. Ook tussen de bestrating 
zal dan minder onkruid opkomen.
Tijdens afwezigheid (vakantie 
e.d.) van de eigenaar is er geen 
onderhoud nodig, eenmaal 
aangeslagen planten zoeken zelf 
het water op.
 



Voortuin van 8 x 5m.

Deze tuin geheel bestraten en voorzien van 
beplanting in potten.
 
Kosten 40m2 bestrating, uitgaande van 
betontegels of betonklinkers € 800 (excl. 
aanleg)    
Kosten potten 2 x € 40 = € 80
Kosten beplanting, bijv. heester of conifeer 
met onderbeplanting 2 x € 35 = € 70
(meerdere maten mogelijk, alsmede de 
grootte van de beplanting en het aantal 
potten)
 
Totale kosten materialen en planten 
(excl. aanleg) € 950
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Onderhoud
In het seizoen dagelijks 
water geven, bij warm weer 
vaker, bemesten, verpotten 
of snoeien (ook wortelsnoei) 
en de beplanting moet vaker 
vervangen worden dan in 
een tuin. Bovendien heb-
ben deze planten tijdens 
afwezigheid van de eigenaar 
(vakantie e.d.) ook dagelijks 
verzorging.
Regelmatig dient het on-
kruid tussen de bestrating 
verwijderd te worden.


