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MAKKELIJK GROEN
Wil je ook een eenvoudige te  
onderhouden groene tuin? 
Maar Weet je niet goed hoe te beginnen? 
volg dan deze zeven stappen oM je 
versteende tuin te veranderen naar 
een eenvoudig te onderhouden 
groene en bloeiende tuin. 

operatie steenbreek Maastricht 
en het cnMe Maastricht en regio 
ondersteunen daarnaast graag 
in de realisatie van je groene tuin. 
denk daarbij aan vrijblijvend advies 
of de organisatie van een Workshop 
saMen Met beWoners uit de buurt.

tEGELs ERUIt, tUIN ERIN!
Door stenen uit de tuin te halen en (makkelijk) groen aan te planten, 
krijg je met weinig tijd en inspanning een groene bloeiende tuin  
die makkelijk te onderhouden is en bovendien veel aangenamer  
is dan een versteende tuin! De basis van een makkelijke tuin zijn 
bodem bedekkers. Dat zijn planten die met worteluitlopers de bodem 
bedekken, waardoor er geen ruimte meer is voor ongewenste planten. 
Het onderhoud beperkt zich hoofdzakelijk tot het weghalen van de 
ongewenste planten totdat het helemaal is dichtgegroeid.

Daarnaast zijn er nog veel meer voordelen aan een groene tuin:

Een groene tuin werkt verkoelend in de zomer en voelt 
aangenamer in de winter.

In een groene tuin kan ook regenwater door de planten en 
grond opgenomen worden. Zo voorkom je veel plassen in de 
tuin en op straat na hevige regenbuien! 

Een groene tuin draagt bij aan meer variatie in de stad. 
Bomen, heesters, planten, bloemen en veel meer ander 
groen zorgen voor voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken 
voor bijvoorbeeld egels, vlinders, bijen en vogels.

Werken in de tuin is vooral ook een leuke sociale activiteit, 
waarbij je samen met buren kunt werken aan een groenere 
straat en wijk! 

CONtACtGEGEVENs
CNME Maastricht en regio
www.cnme.nl
info@cnme.nl
043 321 9941

Operatie Steenbreek Maastricht
www.maastrichtlab.nl/project/ 
operatie-steenbreek
info@maastrichtlab.nl
043 350 4598
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stAppENpLAN ‘MAKKELIJK GROEN’

ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN  
Om je versteende tuin te veranderen naar een groene tuin zijn 
vier vragen belangrijk:
▸  Ligt de tuin in de schaduw of juist in de volle zon, of daar tussen?
▸  Welke grondsoort ligt er in de tuin?
▸  Hoeveel tijd is er per maand beschikbaar voor onderhoud?
▸  Hoeveel geld is er beschikbaar?

VERWIJDER DE tEGELs
Haal de tegels weg 
Wil je wel graag een terras in je tuin, laat dan een deel van de  
tegels liggen. Maak een opsluitrand tussen het tuindeel dat je wil 
beplanten en het terras gedeelte, zodat de tegels langs de border 
niet wegzakken. Die opsluitrand kan van de weggehaalde tegels 
gemaakt worden. Dat sluit mooi aan op de gelegde tegels en het  
is goedkoop! 
De overige tegels kun je ook goed hergebruiken, zoals het maken 
van een bankje of verhoogde borders voor planten.

Hoe wil je dat je tuin eruit gaat zien? 
De basis van een makkelijke tuin zijn 
bodem bedekkers. Een tuin kan met diverse 
bodem bedekkers worden beplant, zoals 
maagdenpalm (maakt een tuin snel 
groen!), bloembollen, struiken en kleine 
bomen. En je kan ook kiezen voor bodem-
bedekkers die aantrekkelijk zijn voor  
vlinders of bijvoorbeeld ook groen zijn  
in de winter. 

▸ Voorbeelden van 
planten voor tuinen 
met veel zon zijn: 
kattenkruid, 
zonnehoed, sedum, 
vrouwemantel, 
herfstaster, 
vaste geranium,  
duizendknoop, 
rudbeckia, salie.

▸ Voorbeelden van 
planten voor tuinen 
met half zon zijn: 
vrouwenmantel, 
maagdenpalm, 
vaste geranium, 
longkruid, zenegroen, 
herfst aster, 
dikkemanskruid, 
duizendknoop, 
zonnehoed, vetkruid, 
smeerwortel, 
goudaardbei. 

MAAK EEN 
BEpLANtINGspLAN ▸ Voorbeelden van 

planten voor tuinen 
met veel schaduw: 
varens, smeerwortel, 
maagdenpalm, 
dikkemanskruid, 
goudaardbei,  
lievevrouwebedstro, 
kaukasische  
vergeet-me-nietje, 
mansoor,  
schuimbloem,  
reuzedovenetel

BRENG VRUCHtBARE GROND AAN
Verwijder het bestratingszand. Als je grond tekort komt, breng dan 
bij voorkeur een laag teelaarde aan of anders tuinaarde. Voeg een 
laag organisch materiaal toe in de vorm van compost of bladaarde 
en meng dit met de tuingrond. Waarom? Omdat organisch materiaal 
een uitstekende, langzaam werkende meststof is. Het zorgt voor  
een betere waterhuishouding en de planten kunnen beter voeding-
stoffen opnemen.

ONDERHOUD JE GROENE tUIN
Ondanks dat de groene tuin makkelijk in onderhoud is, blijft 
enig onderhoud nodig. 
Vooral belangrijk: blijf water geven indien nodig en verwijder 
onkruid zodra het verschijnt. Als je dat de eerste periode goed 
bijhoudt, scheelt dat veel werk in de toekomst! 
Breng een laag compost of bladaarde aan in de herfst. 
Uitgebloeide bloemen worden pas in het voorjaar terug geknipt.

pLANt AAN
Dompel de planten in een emmer water zodat de grond is 
volgezogen. Pak dan het beplantingsplan er bij. Zet vervolgens 
eerst alle planten met pot op de juiste plek volgens het 
beplantingsplan. Als je nog steeds tevreden bent over de plekken 
waar je gaat planten, graaf dan een gat, haal de plant uit de pot 
en zet de plant net zo diep in de grond als deze in pot stond.

tIp
probeer saMen Met 

beWoners uit de buurt 
aan de slag te gaan. het 

Maakt tuinieren veel 
gezelliger! en: hoe Meer 

Mensen er Meedoen, 
hoe Meer ruiMte er 
is voor planten en 

dieren in de straat!

GEEF WAtER EN 
EGALIsEER DE GROND
Na het aanplanten geef je alle planten water.
Zorg dat daarna de grond op alle plekken gelijk wordt gemaakt. 


