
In een natuurlijke tuin die op een milieuvriendelijke manier wordt onderhouden 
ontstaat een gezond evenwicht. Hierdoor heb je minder last van plagen. Boven-
dien breng je minder schadelijke stoffen in het milieu die de gezondheid van 
zowel jezelf als die van de tuin aantasten. Waar kun je allemaal aan denken bij 
milieuvriendelijk tuinieren?

OMHEINING
De meest milieuvriendelijke omheining is een afscheiding met planten, zoals een haag. Dieren en insecten vinden 
er voedsel en een schuilplek. Een schutting van bamboe, wilgentenen, riet, kokosvezel of heide is een goed alterna-
tief en gaat zo’n 10 jaar mee. Je kunt ze natuurlijk ook zelf vlechten. In februari worden de meeste knotwilgen 
geknot. De kans is groot dat je de wilgentenen zo mag meenemen. Ook bestaan er roosters die je makkelijk kunt 
laten begroeien met bijvoorbeeld klimop. Voor houtsoorten bestaan keurmerken voor duurzame productie, zoals 
FSC en Keurhout. Europees hout hoeft van minder ver te komen, maar is minder hard dan tropisch hardhout en 
wordt daarom meestal geïmpregneerd. Dat is slecht voor het milieu omdat giftige stoffen uitspoelen. Kastanjehout, 
Douglas en Larix hoeven niet geïmpregneerd te worden. Ook Robinia is geschikt voor toepassingen buiten.

BESTRATING 
Een halfopen verharding of doorlatend materiaal is het meest milieuvriendelijk vanwege de waterafvoer. Denk bij-
voorbeeld aan boomschors (beste voor milieu) of houtsnippers. Grind en schelpen zijn schaarser en daarom minder 
milieuvriendelijk. Als je kiest voor tegels, dan is betonnen bestrating de beste keus. Er is een betontegel met het 
keurmerk Milieukeur. Het grove materiaal in de tegel bestaat voor minstens vijftig procent uit beton- of metselgra-
nulaat dat komt van bouw- en sloopafval. Een andere optie zijn vlonders met FSC keurmerk of gebakken kleiklinkers 
en -tegels. Natuursteen is het minst milieuvriendelijk. Als je daarvoor kiest, ga dan het liefst voor onbewerkte natuur-
steen uit Nederland of omringende landen. (Gepolijste) natuursteen uit verre landen en is niet milieuvriendelijk.

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAME ERFAFSCHEIDINGEN? 

• Voor uitleg over keurmerken voor verantwoord hout kun je kijken op  www.goedhoutdatabase.nl/welke-keurmerken 

• Op www.wildeweelde.org vind je een overzicht van bedrijven die duurzame omheiningen en vlechtwerk aanbieden.

• Stichting Robinia zet zich in voor gebruikt van Europees kwaliteitshout.

OP ZOEK NAAR MILIEUVRIENDELIJKE BESTRATING? 

•  Op www.marktplaats.nl vind je vooral in het voorjaar een enorm aanbod aan tegels, vaak zelfs gratis op te halen 

als je ze zelf uitgraaft.

•  Als je googled op ‘waterdoorlatende betonstraatstenen’ of ‘waterdoorlatende betontegels’ vind je een keur aan 

aanbieders.
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• Op waterbewust.nl/regenwaterinfiltratie.html vind je informatie over het afkoppelen van je regenpijp van het riool. 

• Veel gemeenten hebben subsidies voor afkoppelen.

ONKRUID
Na verloop van tijd verschijnen onkruid en aanslag tussen en op de bestrating. Als je regelmatig veegt, dan maakt 
je het mos en algen moeilijk om zich te vestigen. Goed wieden werkt ook. Hardnekkig onkruid kun je doden door er 
kokend water over te gieten. Zorg voor goede afwatering, zodat de bestrating kan drogen. Bestrijdingsmiddelen zijn 
gevaarlijk voor planten en dieren en voor onze eigen drinkwatervoorziening. Gebruik ze dus zo min mogelijk en 
zeker niet in de buurt van open water. Let ook op waar je je planten aanschaft. Greenpeace heeft aangetoond dat op 
veel tuinplanten uit tuincentra bestrijdingsmiddelen worden gebruikt die giftig zijn voor bijen. Zie de uitzending van 
Trosradar (link: http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/21-04-2014/pesticiden-op-tuinplan-
ten/). Koop daarom je tuinplanten bij een ecologische kweker of kweek ze zelf op uit ecologisch zaad.

AANKLEDING 
Stenen potten zijn milieuvriendelijker dan potten van zink. Bij regen zakken er zinkdeeltjes in de bodem. Tuintafels en 
-stoelen gaan langer mee als je het ’s winters droog en schoon opbergt. Als je kiest voor houten meubilair, denk dan aan 
hout met een keurmerk. Houten stammetjes lenen zich uitstekend om van alles van te maken. Met tuinverlichting kun je 
het beste heel zuinig zijn. Te veel licht zorgt voor lichtvervuiling. Dieren en insecten raken in de war. Als je toch verlicht, 
doe dat dan liefst zo zwak mogelijk. En kies voor energiezuinige lampen met een dag/nacht-sensor of een tijdklok.

WATER 
Een milieuvriendelijke tuin heeft een gezonde waterhuishouding. Als je maximaal 1/3 van je tuin bestraat, kan het 
water goed weglopen in de winter en hebben planten in de zomer weinig moeite om aan water te komen. Er bestaan 
ook waterdoorlatende tegels. Een regenton is een goede manier om water op te sparen en gedoseerd af te voeren. Je 
kunt de ton met een overloop aansluiten op het riool of beter nog, afkoppelen. Als de ton vol is, dan loopt het water de 
tuin in. Ook een vijver is een waardevolle aanvulling voor de tuin. Een vijverpomp is lang niet altijd nodig. Belangrijk 
is een goede verhouding tussen licht en donker: niet helemaal in de zon, maar minimaal 1/3 van het wateroppervlak 
laten begroeien met overhangende planten en/of zuurstofplanten in het water. Als je wel een pomp wilt, kun je kiezen 
voor een pomp op zonne-energie of met een tijdklok. 

•  Ook voor tweedehands tuinmeubels, potten en 

zelfs planten kun je terecht op www.marktplaats.nl.

•  Op de website van MilieuCentraal vind je allerlei 

tips over milieuvriendelijke tuininrichting.

•  Inspiratie voor hergebruik van boomstammetjes 

en takken vind je op de sites van froot  en de 

speelkledenwinkel.

• Na dit filmpje van VARA’s Kassa ben je vast benieuwd naar deze tips over onkruid verwijderen zonder gif.

Mogelijk gemaakt door: Partners:

Voor meer informatie over groene buurtinitiatieven kijk op www.groendichterbij.nl 

http://waterbewust.nl/regenwaterinfiltratie.html
http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/21-04-2014/pesticiden-op-tuinplanten/
http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/21-04-2014/pesticiden-op-tuinplanten/
http://www.marktplaats.nl/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.froot.nl/
http://www.speelkledenwinkel.nl/
http://vara.nl/media/90834
http://www.groendichterbij.nl

