
Vlaanderen ligt vol beton, asfalt, tegels en andere 
verharding. Dat veroorzaakt problemen. Denk 
maar aan de jaarlijkse wateroverlast. Het water 
dringt niet meer in de grond en onze riolering 
kan bij hevige regenval het water niet meer 
slikken.

In een versteende stad kan de temperatuur ook 
veel hoger oplopen in de zomer. Groen en water 
zorgen voor verkoeling en dat is voor mens en dier 
veel aangenamer. We voelen ons ook beter in een 
natuurlijke omgeving. Het is mooier om naar te 
kijken en geeft ons rust. Kinderen kunnen er ook 
heerlijk spelen! Wat is er leuker dan klimmen in een 
boom, buiten ravotten of kikkers zoeken in een poel?

Breek uit!
Ook in eigen tuin, straat, school, stad of gemeente 
kan je grijs omtoveren in groen. Je vindt zeker 
inspiratie tussen deze tips. Misschien is het de start 
van een groter project om je eigen grijze omgeving 
50 tinten groen te kleuren.

Meer info
Ga naar:
omgeving.vlaanderen.be/vlaanderen-breekt-uit
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Breek uit
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Wat heb je nodig …
• hamer
• beitel
• schop
• aanvulaarde 
• bijvriendelijke planten
• water
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Praktisch 
De tegeltuin

• Kies plaatsen waar minder gelopen wordt
• Neem niet alleen de tegel weg maar ook het onderliggende 

beton.
• Maak een put tot aan de oorspronkelijke grond.
• Vul het gat met grond uit de buurt tot een paar centimeter onder het niveau.
• Je kan nu kiezen voor inzaaien, inplanten met blijvers of wachten op  

spontane plantengroei
• Heel wat kruiden doen het goed in de tegeltuin denk maar aan  

rozemarijn, tijm, munt en zijn goed voor bijen.

De geveltuin
• Doe een eerste tegel weg en check hoe ver de funderingen van de muren komen.
• Bekijk hoe groot de oversteek van een eventueel dak is.  

Zorg dat er hemelwater tot bij het geveltuintje kan komen.
• Haal een rij tegels en alle betonresten weg tot aan de natte grond.
• Vul het gat met een mengsel van lemige grond.
• Voorzie in de muur een aantal haakjes waar je planten mee kan opbinden
• Er zijn heel wat mogelijkheden met bijvriendelijke lei- en klimplanten.

Opbreken van teveel aan terras, parking of speelplaats
• Verwijder overbodige verharding. Voor grote oppervlakten 

werk je best met een aannemer.
• Breng nieuwe grond aan en ga voor een bijentuin.
• Integreer ook speelnatuur en plekjes om tot rust te komen.
• Misschien zijn stapstenen een betere optie dan een tuinpad.
• Vaste plantvakken in het terras zijn beter dan losse 

plantenbakken.

Breek uit

Hang een 
insectenhotelletje 
bij je bijvriendelijke 
geveltuin.tip!

Grasbetontegels laten na 
een paar jaar ook geen 
water meer door en zijn 
dus geen ideale oplossingweetje


