
VERGROEN
JE (VOOR)TUIN

Help mee aan een beter klimaat. 
De kans ligt zomaar aan je deur!



Door klimaatverandering krijgen we meer periodes 
van droogte en hittegolven, maar ook meer 
periodes van intensere regen. Om die extreme 
weersomstandigheden zo optimaal mogelijk op 
te vangen, zijn er twee essentiële ingrediënten: 
vergroenen en ontharden. Ontharden, om ervoor 
te zorgen dat regenwater ter plekke de bodem in kan. 
Vergroenen, om schaduw en verkoeling te creëren. 

Momenteel is 13% van de oppervlakte in Berlaar 
verhard. Het gaat dan vooral om gebouwen, wegen 
en parkeerterreinen, maar ook als inwoner draag je 
hier mogelijk aan bij. Dat is jammer, want een groene 
(voor)tuin kent heel wat voordelen. Zo helpt hij de 
klimaatuitdagingen aan te pakken en bezorgt ons 
een aangenaam gevoel. Bovendien brengt een 
groene (voor)tuin ons dichter bij de natuur en maakt 
hij jouw straat levendiger, vrolijker en prettiger om te 
wonen.

Elke vierkante meter voortuin die we kunnen 
ontharden, helpt om de grondwaterreserves aan te 
vullen en ons te wapenen tegen lange periodes van 
droogte. Het gaat om kleine stukjes grond, maar vele 
kleintjes maken één groot. In deze brochure vind je 
heel wat tips waarmee je aan de slag kan!



EFFECTEN VAN EEN GROENE BUURT INFOMOMENT

VERGROEN
JE (VOOR)TUIN

Minder overlast Betere gezondheid

minder hitte
in huis

minder water-
overlast

minder stress meer concentratie

beter slapen

Meer leven

hogere biodiversiteit

Positieve
buurteffecten

meer contact meer spel

hogere huuisprijs



15 TIPS
VOOR EEN GROENE VOORTUIN

1. Geef een boom een thuis. 
 Bomen zuiveren de lucht, schenken schaduw en zitten bomvol leven. Plant 

jij er ook één? Kies dan voor een inheemse boom op maat van je tuin. Heb 
je een kleine voortuin, dan voelt een veldesdoorn, wilde lijsterbes of gele/
rode kornoelje zich er wel thuis. Heb je meer plaats? Dan kan je kiezen voor 
een zomereik, winterlinde, okkernoot of zoete kers. Door vooruit te denken 
en rekening te houden met de afmetingen van de volwassen boom, geef je 
hem ruimte om uit te groeien tot een prachtexemplaar.

2.  Geen voortuin, wel een vensterbank? 
 Met potten en bakken, op de grond of aan het raam, kan je eindeloos 

combineren om je voortuin elk seizoen in een andere sfeer onder te 
dompelen. Kleur de zomer met Oost-Indische kers, salvia of tuingeranium. In 
de winter kan je je tuin opfleuren met winterharde, bladhoudende planten 
zoals kerstroos, hebe, skimmia of klimop. Gebruik liefst veel verschillende 
planten, ze trekken insecten aan die beschutting vinden in de potten en 
bakken.

3.  Verharding eruit, groen erin! 
 Je hoeft heus niet je hele voortuin om te gooien. Je kan bijvoorbeeld al een 

rijtje klinkers wegnemen om er een klein, bloeiend paradijs van te maken 
voor vogels, bijen en jezelf. Een kleine oppervlakte helpt bovendien al  
om het water makkelijker in de grond te laten sijpelen. Wanneer je 
plantvakken zonder opstaande rand lager plaatst dan de rest van je 
voortuin, kan regenwater makkelijker naar het groen stromen. Ook voor 
de oprit zijn er mogelijkheden, door bijvoorbeeld het creëren van een 
‘karrespoor’. 

Wist je dat…
er in Vlaanderen onlangs een eerste kampioenschap “tegelwippen” 
plaatsvond? Verschillende gemeenten proberen hierbij zoveel mogelijk 
voor- en achtertuinen te ontharden, ofwel “tegels te wippen” in de strijd 
tegen de klimaatopwarming. Meer info op www.vantegelnaaregel.be

Je voortuin kan je op ontzettend veel manieren vergroenen.   
Hoe meer tips je toepast, hoe sterker het resultaat!



4. Kies voor een haag in plaats van een schutting.
 Voor wie zijn stukje paradijs wil afschermen, is een haag met inheemse 

struiken een echte aanrader. Planten ‘van hier’ zijn beter aangepast aan de 
lokale omstandigheden en bieden een betere thuis voor vogels, insecten 
en andere dieren. Zo kunnen egels zich dankzij hagen makkelijker bewegen 
tussen verschillende tuinen. Veel gebruikte haagsoorten zijn haagbeuk, 
beuk, veldesdoorn en liguster. Naast haagplanten kan je natuurlijk ook 
gebruik maken van lage beplanting om je tuin af te schermen. 

 Tip! Hou ook zeker onze ‘Behaag het Landschap’-acties in het oog via 
www.berlaar.be/behaaghetlandschap. Hierbij bieden we jaarlijks een ander 
aanbod aan. 

5. Fleur je gevel op.
 Klimplanten zijn ideaal om lelijke muren of saaie schuttingen tot leven te 

brengen. Ze lokken insecten en vogels en beschermen je huis tegen weer 
en wind. Heb je een schaduwrijke gevel? Dan voelen wilde kamperfoelie, 
bosrank of klimop er zich goed. Andere klimplanten, zoals egelantier, 
kiwibes en wilde hop, verkiezen dan weer een plekje in de zon. Vergeet 
zeker je klimhulp niet om je plant in de goede richting te leiden.

6. Bodembedekkers verjagen onkruid. 
 Bodembedekkers vragen, als ze op de juiste plek staan, weinig 

onderhoud en werken bodembedekkend. Op kale grond verschijnt immers 
meestal onkruid. Om dit te voorkomen kun je de grond bedekken met een 
mulchlaag, maar als je bodembedekkers gebruikt is het resultaat vaak 
beter en mooier. Hou er wel rekening mee dat sommige bodembedekkers 
onderhoud en snoei vragen. Vraag bij twijfel raad in het tuincentrum of 
aan de kweker. Enkele prachtige voorbeelden van bodembedekkers 
zijn de schoenlappersplant, goudaardbei, kleine maagdenpalm en 
vrouwenmantel.

 Hou bij het plannen van je voortuin steeds rekening met de eisen van de 
planten. Informeer of ze zon of schaduw nodig hebben en of ze houden 
van een droge of vochtige omgeving.



 
7.  Waterdoorlatende verharding.
 Waar verharding wenselijk is, kan er gekozen worden voor waterdoorlatende 

verharding. Op die manier kan het regenwater toch nog in de bodem 
infiltreren en het grondwater aanvullen. Het kostbare regenwater wordt zo 
opgevangen aan de bron en wordt niet naar het riool afgevoerd.  

8. Naar de voordeur met stapstenen in het groen.
 Wees creatief met paadjes in de voortuin en beperk zo de verharding. Door 

bijvoorbeeld enkel stapstenen aan te leggen blijft er nog heel wat plaats 
over voor bodembedekkers of kleine plantjes, die je naast en tussen de 
stenen waarover je wandelt kan planten. 

9.  Traag wintergroen.
 Geen fan van snoeien? Dan kan je kiezen voor wintergroene hagen die 

traag groeien, maar hun blad ook in de koude maanden van het jaar 
vasthouden. Taxus en hulst zijn goede voorbeelden van wintergroene 
haagplanten.

10.  Een eetbare tuin voor mens en dier.
 Vogels en insecten zijn het hele jaar door op zoek naar voedsel. Je kan hen 

een handje helpen door in je tuin te kiezen voor struiken die bloesems en 
bessen krijgen. Leuke soorten zijn sporkehout, éénstijlige meidoorn, wilde 
liguster of gelderse roos. Als je zelf ook wil mee genieten van al dat lekkers, 
kan je kiezen voor mispel, gewone vlier, hazelaar of bessenstruiken zoals 
framboos, blauwe bes, aalbes of stekelbes. Smakelijk!

11. Een natuurlijk parfum onderweg naar de voordeur.
 Geurende planten geven een andere beleving aan je tuin. Met een winterse 

geurplant heb je ook in de donkere dagen iets om naar uit te kijken. Beperk 
je tot één enkele geur. Kijk uit naar peperboompje, wilde kamperfoelie, 
toverhazelaar, forsythia, sering, boerenjasmijn, damastbloem, maarts 
viooltje, geurgeranium of lievevrouwebedstro.



 
12. Bloembollen zorgen voor kleur, geur, zoemende bijen 

en stralende gezichten.
 Nectarrijke bloembollen, zoals blauwe druifjes (muscari), sneeuwklokje, 

anemoon, tulp, krokus en hyacint zijn, net als sieruien (aliums), erg geliefd 
bij insecten en vlinders en vrolijken jouw tuin op in de late herfstdagen. 
VELT organiseert jaarlijks een samenaankoop biologische bloembollen. Doe 
alvast wat inspiratie op via www.velt.nu/biobloembollen.

 Tip! Om je bodembedekkers (zie tip 6) wat meer kleur te geven, kan je er 
ook enkele bloembollen tussen voorzien.

13. Putdeksels camoufleren.
 Lelijke putdeksels die meteen opvallen, kan je zeker wel camoufleren. Er zijn 

zelfs speciale deksels te koop waarin geplant kan worden. Zet alleszins niet 
zomaar een sierpot op het deksel, want dat vestigt de aandacht nog meer 
op het putdeksel, hoe mooi de pot ook is.

14. Van gazon naar bloementapijt.
 Vind je een klein stukje gazon in de voortuin lastig om te maaien? Doe 

dat dan niet. Door minder te maaien verschijnen er vanzelf madeliefjes, 
boterbloemen, pinksterbloemen of ooievaarsbekken. Je kan ook een 
bloemenmengsel inzaaien, dat zorgt voor veel kleur, voedsel voor insecten 
en vraagt nog minder onderhoud.

 

15. Tegeltuintjes.
 Een tegel- of geveltuintje leg je aan door enkele tegels tegen de gevel 

van je huis weg te nemen en er planten in de plaats te zetten. Ze houden  
je gevel droog en werken isolerend. Daarnaast vangen ze fijn stof op en 
temperen ze de effecten van wind, zon en geluid.

?



Het is niet zo gemakkelijk om een patroon voor te stellen waarin de planten gezet worden. De 
vaste elementen zijn namelijk de ruggengraat van je tuinontwerp. Wat heb je al in je tuin? Wat 
wil je behouden? Wat wil je anders?

Aan de slag:
• Praat met jouw buren. Samenwerken kan de kosten drukken, onderhoudsvriendelijker zijn 

en leiden tot een groter, mooier geheel!

• Houd je ogen open en laat je inspireren tijdens fietstochtjes of wandelingen, op het internet, 
in tijdschriften, tijdens een uitstap …

• Ontdek wat je  leuk vindt qua vormgeving, kleur, structuur … en neem dit mee in jouw 
ontwerp.

• Neem een grondplan van jouw (voor)tuin als basis voor het ontwerp en maak een lijst met 
praktische vereisten.

• Beperk verhardingen tot het minimale en leg de locatie van de plantvakken vast. Een zo groot 
mogelijk aaneengesloten groenoppervlak geeft minder onderhoud en meer mogelijkheden.

• Ga voor onderhoudsvriendelijk: vermijd kleine oppervlakten, maak gebruik van vaste 
planten, ga voor een gelaagde structuur, kies planten op maat van jouw tuin, ga na wat 
het onderhoud van bepaalde planten inhoudt en bedek een kale bodem met een laag 
houtsnippers. 

• Geef aandacht aan onze lokale biodiversiteit en kies zoveel mogelijk voor planten die 
nuttig zijn voor bijen, vlinders, vogels en andere wilde dieren.

• Zorg voor meerwaarde in elk seizoen. Varieer met voorjaars- en najaarsbloeiende planten, 
wintergroene planten, planten met een mooie herfstverkleuring of wintersilhouet.

• Na de basisindeling volgt de invulling. Experimenteer volop!

• Laat je  niet ontmoedigen! Je voortuin hoeft niet helemaal perfect te zijn, wijzigingen 
zijn steeds mogelijk. Bovendien is het verzorgen van planten goed voor je mentale welzijn. 
Tuinieren zet je in beweging en brengt je naar buiten. Met een moestuin krijg je er nog gezonde 
dagverse groenten en fruit bovenop!

STAPPENPLAN
VOOR JOUW VOORTUIN



Verhoogde plantenbakken 
schenken privacy aan 

je voordeur

Plantvakken en 
stapstenen in deze 

gelaagde tuin

Een vergroende 
fietsenstalling koppelt 

het aangename aan 
het nuttige



Verharding is vaak de grootste kost in de aanleg van je tuin. Daarom alleen al is het aan te raden 

om vooraf goed na te denken of die verharding écht nodig is en of die zonder vergunning kan 

aangelegd worden. De dienst Omgeving helpt je hier graag mee verder. Bij vragen kan je steeds 

terecht op 03 410 19 00 (algemeen nummer) of omgeving@berlaar.be.

Specifiek voor de voortuin zijn maar enkele zones in principe steeds toegelaten om te verharden 

zonder vergunning. Strikt noodzakelijke toegangen kunnen op eigen initiatief verhard worden, 

we spreken dan over de toegang naar:

• de voordeur (maximaal 1,5 meter breed).

• de garage of verhardingen die fungeren als onoverdekte parking in geval van ontbreken van 

een garage of carport (ook maximaal 3 meter breed).

Welke zaken zijn wél vergunningsplichtig?

• Alle mogelijke extra verhardingen, zelfs met waterdoorlatende materialen zoals grasdallen, 

grind, kiezels, dolomiet, kunstgras, …

• Een extra parkeerplaats of staanplaats in openlucht, zelfs met waterdoorlatende materialen 

of op een natuurlijke ondergrond (gras, aangestampte aarde, … )

• Tuinaanleg waarvoor een fundering (chape, stabilisé, fundering voor kunstgras, … ) is vereist 

(uitgezonderd muurtjes, boordstenen en dergelijke)

Wat zegt jouw bestuur?

Om zorgvuldig om te gaan met het groen binnen de gemeente Berlaar wordt een beleid gevoerd 

waarbij voor verhardingen in de voortuin onderstaande richtlijnen worden gehanteerd.

Aaneengesloten straatbeeld, domeinen met een perceelbreedte:

• kleiner dan 7 meter: de voortuin is voor minimaal 25% niet-verhard

• van 7 meter of meer: de voortuin is voor minimaal 35% niet-verhard

SPELREGELS
ROND VERHARDING



Open straatbeeld, domeinen 
met een perceelbreedte:
• kleiner dan 12 meter: de 

voortuin is voor minimaal 50% 
niet-verhard

• tussen 12 en 15 meter: de 
voortuin is voor minimaal 60% 
niet-verhard

• van 15 meter of meer: de 
voortuin is voor minimaal 70% 
niet-verhard

Onder niet-verhard verstaan we 
levend groen (planten, bloemen, 
struiken, bomen, …). Het overige 
gedeelte kan indien gewenst ver-
hard worden, maar dan liefst met 
waterdoorlatende materialen. 

#samenontharden 
De basisregel blijft echter: leg 
geen verharding op plaatsen 
waar het niet nodig is. Men 
denkt vaak dat tuinen met veel 
verharding onderhoudsvriende-
lijk zijn, maar een goed aange-
legde groene tuin vraagt niet 
altijd om meer onderhoud. Een 
pad hoeft dus niet altijd verhard 
te zijn, grapspaden of mulchpa-
den kunnen in heel wat gevallen 
een goed alternatief zijn.



• www.vergroenjevoortuin.be
• www.rlrl.be
• www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/tuin-wijzer.html
• www.blauwgroenvlaanderen.be
• www.byebyegrass.eu
• www.plantvanhier.be
• www.mijntuinlab.be
• www.vmm.be (handige waterwegwijzer bouwen en verbouwen)
• www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin
• www.zonderisgezonder.be
• www.plantvanhier.be
• www.vantegelnaaregel.be
• www.weekvandebij.be
• www.wildeweide.be
• www.groenblauwpeil.be

Deze folder kwam tot stand met medewerking van:

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG’s:

NOG TIPS
VOOR MEER NATUUR IN JE TUIN?


