EEN
DUURZAME TUIN?

TIPS!

Heb je plannen om je tuin aan te pakken, dan is het slim om ook te letten op
duurzaamheid. Vakbekwaam Tuinkeur-hovenier én -adviseur Lieuwe Westra legt
uit waar je dan zoal rekening mee kunt houden.

TIP 1

TIP 2

Wil je direct vrij zitten dan is een schutting natuurlijk ideaal. Zelf houd ik niet zo van schuttingen maar je kunt ze
wel mooi laten begroeien. Je kunt er direct planten tegen
zetten, zoals klimop, clematis of klimhortensia, net wat je
leuk vindt. Deze klimplanten bieden een schuilplaats voor
vogels en insecten en er komen bloemen en vruchten
in – afhankelijk van welke soorten je kiest – waardoor de
schutting tien keer zo mooi wordt. In plaats van een houten schutting kun je ook kiezen voor een hekwerk of een
kokosschutting waar je klimplanten tegen laat groeien.
Een haag biedt eveneens veel voordelen en is bovendien
het beste voor de natuur. Tegenwoordig kun je kant-enklaar hagen kopen van 2m hoog en 2m breed. Deze bieden direct na aanplant al veel privacy.

Kies verharding die goed doorlatend is zodat regenwater
makkelijk in de ondergrond kan zakken. Denk aan grind,
split, schelpen, houtsnippers, gravel of olivijn. Olivijn
komt de laatste tijd meer in de belangstelling, het is een
gesteente dat CO2 uit de lucht haalt en dit bindt. Het is verkrijgbaar in split, in brokken en in zandvorm. Maar ook oude
gebakken klinkers – van Nederlands fabricaat – zijn ecologisch verantwoord. Ze zijn niet kapot te krijgen, ze gaan wel
tien generaties mee. Je kunt ook denken aan grastegels;
tegenwoordig zijn er mooie, moderne uitvoeringen van verkrijgbaar. Grastegels zijn erg geschikt voor een oprit. Door
gras in de openingen te zaaien, ontstaat er een mooi groen
vlak. In sommige gevallen is er zelfs ruimte om er wat lage
bodembedekkers in te zetten.

SCHUTTING, HAAG OF
HEKWERK MET KLIMOP?

WATERDOORLATENDE
VERHARDING

TIP 3 Duurzaam hout
Als je hout wilt dat echt duurzaam is, kies dan voor houtsoorten die uit de regio komen. Nou kan de regio vrij
groot zijn want daar kun je ook Europa onder scharen. Kies liever niet voor tropisch hardhout. Dat gaat wel lang
mee maar omdat dit van ver komt, is het een enorme belasting voor het milieu. Gecertificeerd hardhout komt
weliswaar uit productiebossen, maar als je het over echt duurzame houtsoorten hebt dan praat je over robinia,
tamme kastanje-hout, Europees larikshout en eiken. Stuk voor stuk taai hout dat relatief lang meegaat én redelijk
uit de buurt komt. Een andere optie is thermisch gemodificeerd hout. Dit is verduurzaamd door water en stoom.
Onbehandeld gaat dit minstens twintig jaar mee. Je kunt ook kiezen voor onbehandeld grenen- of vurenhout wat
je vervolgens gaat oliën, beitsen of verven. Neem dan wel een milieuvriendelijk middel.
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TIP 4

TIP 5

Erg duurzaam – én goed voor de portemonnee
– is het hergebruik van materialen zoals klinkers
of tegels. Wanneer je oude betontegels ondersteboven legt, dan krijgen ze een heel andere look.
Deze tegels hebben vaak een schuin randje – een
facetrand – maar draai je ze om dan zie je een
strakke rand. Zo krijg je eenvoudig een eigentijdse
betonvloer. Oude stoeptegels of dakpannen kun je
verwerken tot stapelmuurtjes; leuk om hoogteverschillen in je tuin te creëren. Ook van oude schuttingdelen kun je leuke dingen maken, zoals een tuinkast, plantenbakken of nestkastjes voor de vogels.
Zelf heb ik in mijn tuin een oude betonschutting
hergebruikt, die ik via Marktplaats op de kop heb
getikt. Zo’n betonschutting gaat nooit kapot en deze
hoeft voor mij niet nieuw te zijn. Ik vind het juist mooi
als een schutting wat verweerd is, dan gaat hij veel
beter op in de tuin. Dat is het mooiste, als restmateriaal zó wordt gebruikt dat het niet echt opvalt, dat
het één geheel vormt met de rest van de tuin.

Bedenk bij alles wat je in je tuin aanplant of het nuttig is
voor het dierenleven. Vlinders en bijen zijn gebaat bij nectar- en stuifmeelplanten, vogels bij planten met eetbare
bessen maar ook bij (wintergroene, dichte of doornige)
struiken of bomen die voor beschutting zorgen. Egels houden van rommelige hoekjes om in te schuilen. Zorg voor
veel biodiversiteit – dat wil zeggen een grote variatie aan
planten – en maak je tuin vooral ook niet te netjes. Dit heeft
allemaal te maken met het creëren van een ecologische
tuin. Ook een vijver in je tuin trekt veel beestjes aan, dat
kan zelfs een ingegraven metselkuip zijn waar je wat waterplanten in zet. Creëer hoe dan ook een tuin met veel groen;
een vuistregel is maximaal 1/3 deel verharding en de rest
beplanting. Bouw de beplanting liefst op in diverse lagen;
bomen/hoge struiken, lagere struiken en een onderlaag.
Zelfs in een kleine tuin is altijd wel ruimte voor klimplanten
of een boompje. Een groene tuin is niet alleen goed voor
het dierenleven, op warme zomerdagen is deze beduidend
koeler dan een tuin vol tegels. Ook kan regenwater via de
borders makkelijker in de ondergrond wegzakken.

Vintage materialen

Lekker groen

‘IK VIND HET JUIST MOOI ALS EEN BETONSCHUTTING WAT
VERWEERD IS, DAN GAAT HIJ VEEL BETER OP IN DE TUIN.’

TIP 6

Gratis regenwater
Door de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker om regenwater in je tuin op te vangen, het
hoeft dan niet via het (vaak al overbelaste) riool te
worden afgevoerd. Maak gebruik van een regenton,
ondergrondse infiltratiekratten of een wadi; een soort
greppel die je eventueel kunt beplanten. Ook een
groendak houdt regenwater vast; overtollig water kun
je in de tuin of een regenton laten stromen. Je kunt
ook denken aan een ondergrondse regenwatertank
die direct is aangesloten op de regenpijp. Maar
wat je ook kiest, het gaat om het tijdelijk opvangen
van regenwater zodat het vervolgens langzaam de
bodem in kan zakken. Natuurlijk kun je regenwater
ook gebruiken om bijvoorbeeld je planten mee
te begieten. Dit bespaart kostbaar kraanwater en
bovendien is regenwater beter voor de planten.

TIP 7

VERSCHIL DUURZAAM EN
ECOLOGISCH VERANTWOORD
De termen duurzaam en ecologisch worden soms door
elkaar gebruikt terwijl er wel degelijk verschil tussen is. Bij
duurzaam gaat het erom dat je de natuur zo min mogelijk
belast; dat geldt zowel voor productie en transport als voor
levensduur. Ecologisch betekent zo natuurlijk mogelijk. Je
probeert hierbij een natuurlijk evenwicht in je tuin te creëren,
zodat je zo weinig mogelijk verstoort. Tuinier je ecologisch,
dan maak je alleen gebruik van biologische (dus dierlijke of
plantaardige) producten. Chemische middelen zoals pesticiden of kunstmest zijn dan uiteraard uit den boze.

HEB JE NOG EEN VRAAG OVER HET VERDUURZAMEN VAN JE TUIN?
MAIL DEZE DAN NAAR REDACTIE.TUIN@VIPMEDIA.NL O.V.V. VRAAG HET LIEUWE

Lieuwe Westra
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