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• Tuin, (groen)dak, (dak)terras en/of binnen? 

• Van plant tot vegetatie 

• Enkele interessante planten voor mens en dier 

• Water doet leven 

• Pestbestrijding: geef de natuur de tijd 

• Hulp voor dieren: nestkasten 
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Inhoud 
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Tuin, (groen)dak, 

(dak)terras  
en/of binnenshuis 
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Tuinen in Vlaanderen 

• Niet minder dan 8,4% van het Vlaamse grondgebied 
wordt ingenomen door privé-tuinen 

• Gemiddelde tuin in Vlaanderen 571m² 
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En wat zonder tuin? 

• Antwerpen telt 141.186 appartementen en 91.500 
eengezinswoningen 

• Relatief veel appartementen in oude binnenstad, 
Linkeroever en Luchtbal 

• Minder mogelijkheden dwingt tot meer creativiteit: dak, 
terras, gevel en/of binnen? 
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Dak(terras) 
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Terras 
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Terras-balkon 
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Gevel 
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Van plant  

tot 
vegetatie 
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Van plant tot vegetatie 

• planten vormen de basis voor een groene oase: 
 rustgevend 

 fijn stof-filter 

 hitte eiland effect 
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Van plant tot vegetatie 

• inheems versus uitheems: 
 een tuin is er voor jezelf: ecologische voetafdruk 
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Van plant tot vegetatie 

• inheems versus uitheems: 
indien uitheems: let op gedrag van de plant  

opgepast bij waterplanten en zichzelf uitzaaiende zaadmengsels! 
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Van plant tot vegetatie 

• laat de natuur je inspireren: 
 natuurlijke vegetatiestructuur: bosrand voor max. fotosynthese 

 variaties in licht 
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Van plant tot vegetatie 

• laat de natuur je inspireren: 
 combineer diversiteit, geen monocultuur: pesten onderdrukken 

 bodem bedekt houden tegen uitdroging 
     (mulch of bodembedekker) 
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Van plant tot vegetatie 

• gebruik maken van de hoogte: de verticale tuin 
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Van plant tot vegetatie: water 
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Van plant tot vegetatie: water 

  



19 

Van plant tot vegetatie 

  
• voeding voor de plant: compost- of wormenbak 
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Van plant tot vegetatie 

  
• Groenbemesters: 

 vlinderbloemigen en hun wortelknolletjes (klaver, wikke) 

 Smeerwortel (chop en drop) 



21 

Van plant tot vegetatie 

  
• Andere bemesting: 

  afvalwater – grijswater: gebruik enkel ecologisch afbreekbare 
producten ! 
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Water doet leven 
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Water doet leven 

  
• … 

  … 
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Water doet leven 

  

Waterdrieblad Dotterbloem 

Kikkerbeet Krabbenscheer 
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Water doet leven 

  

Kleine watersalamander 

schaatsenrijder 

spreeuw lantaarntje 
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Enkele interessante 

planten voor  
mens en dier 
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Bessen 

 



 

Leidraad 
Compost 

Hang hier een bijenhotel 

Doornloze Bramen 

Honingbij op braambloem 



Frambozen 

Leidraad 

Compost 

Hommel op framboos 
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Pestbestrijding: geef de 

natuur de tijd 
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Pestbestrijding: bladluizen 

  
• … 

  … 
oorworm 

Omgekeerde bloempot met stro 
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Pestbestrijding: bladluizen 

  gaasvlieg 
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Pestbestrijding: bladluizen 

  



34 

Pestbestrijding: bladluizen 
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Pestbestrijding: rupsen 
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Pestbestrijding: rupsen 
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Pestbestrijding: slakken 

• Het belang van slakken 

• Een uitgebalanceerde bodem vs steriele grond (akker, 
potgrond) 
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Pestbestrijding: slakken 

  Egelschuilplaats 

Egel 

Snoeihout 

Heggenmus broedt hier ook 
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Pestbestrijding: slakken 

  

Wijnkist 
20 x 20 cm 

Hooi, stro of dorre bladeren 
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Pestbestrijding: slakken 

  

Egel zkt doorgang 
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Pestbestrijding: slakken 

  

• Nematoden 

• Kip of eend 

• “Ecologische” slakkenkorrels 

• Bodemloze petfles 

• Meer “chop en drop” wikke?  
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Hulp voor dieren: 

nestkasten en 
nectarbronnen 
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Hulp voor dieren: vogels 

ø 28 mm pimpelmees en zwarte mees 

ø 32 mm Koolmees, kuifmees, bonte vliegenvanger  

ø 34 mm  
of ovaal  

ring- en huismus, boomklever 
gekraagde roodstaart 

ø 45 mm spreeuw en grote bonte specht 

ø 80 mm holenduif en kauw 

ø 130 mm 
Bosuil 
 

Halfopen 
roodborst, witte kwikstaart, 
grauwe vliegenvanger,  
zwarte roodstaart 
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Hulp voor dieren: vogels 

• Laat je sleutel niet op 
de deur zitten! 

• Lees : Geen zitstokje, 
want dat is een 
houvast voor 
roofdieren. 
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Hulp voor dieren: bijenhotels 

 

Bijenhotel 

holle stengels 

boorgaten 3-8mm 
metselbij 

Hangt in de zon 
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Hulp voor dieren 

  
• nectarbar voor vlinders en bijen 



krokus 

Bollengazon in maart 

narcis mol 



Droge bloemenborder 

salie 

lavendel 

tijm 

Sier-ui 
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Hulp voor dieren: vleermuizen 


