
Verwijder de tuintegel

Schut de gekregen tuinaarde in
het gat en druk de grond stevig
aan

Verwijder de pot van de plant en
zet deze in het kuiltje

Graaf het zand af tot een diepte
van ongeveer 40 centimeter

Maak op de plek waar de plant
moet komen een kuiltje in de
tuinaarde 

Druk de plant aan en vul aan met
potgrond tot op het niveau van de
omliggende stoep
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Geef de planten voldoende
water, het liefst aan het begin en
einde van de dag 

07

Waarom 'tegel eruit groen erin'?

Door tegels te verwijderen wordt de grond weer
luchtig, hierdoor kan regenwater infiltreren in je
tuin, waardoor het niet in het riool verdwijnt. Een
gezonde bodem zit vol met (bodem)dieren en
voedingsstoffen voor de planten. 

Groen zorgt ervoor dat het in de zomer minder
warm is in je tuin, dat noemen we ‘het tegengaan
van hittestress’. 

De meeste planten verliezen in de winter hun
blad. Gooi dit blad niet weg maar laat het liggen
tussen de planten, dat is goed voor de bodem.
Het blad vormt namelijk goede voedingstoffen
voor de planten, en biedt schuilplekken voor
allerlei soorten insecten. 

T E G E L  E R U I T  G R O E N  E R I N

Hoe zet je de planten in de grond?

Wil je zelf nog meer planten toevoegen aan je tuin? Kies dan planten
die op verschillende tijden in het jaar bloeien. Het is extra mooi als je
zowel in het voorjaar, de zomer als de herfst bloemen in je tuin hebt! 

In plaats van bloeiende planten kan je ook kiezen voor kruiden in je
tuin. Ze ruiken niet alleen lekker, je kunt er ook nog mee koken!

De planten die je gekregen hebt, geven een positieve bijdrage aan de
biodiversiteit. Ze trekken namelijk bijen, vlinders en andere insecten
aan. Door het toevoegen van beplanting aan je tuin help je mee aan
het in stand houden van de biodiversiteit, en dus een gezond
leefklimaat.

Tips



Alchemilla mollis

Zon

Beplantingssortiment

Achtergrondinformatie
• Kies enkele van deze sterke soorten als u beslist om zelf extra tegels te verwijderen en meer groen aan te planten.
• Houdt daarbij goed rekening met de standplaats van de plant. 
 - Staat deze ‘s middags in de zon of meer dan 6 uur per dag, selecteer dan een plant uit de zon selectie. 
 - Staat de plant ‘s middags niet in de zon, maar wel ‘s ochtends of ‘s avonds, kies dan een plant uit de selectie halfschaduw. 
 - Mocht de plant, maar een enkel uur zon krijgen per dag, niet rond het middag uur, kies dan soorten uit de selectie schaduw.
• Kies meerdere soorten om een divers en aantrekkelijke groene uitstraling te krijgen.

Halfschaduw

Schaduw

Heesters

Aster dumosus ‘Niobe’

Anemone hybrida 
‘Honorine Jobert’

Abelia grandiflora

Geranium ‘Rozanne’

Astilbe japonica ‘Europa’

Dryopteris erythrosora

Wintergroen

Buddleja davidii ‘Black 
Knight’

Nepeta racemosa ‘Grog’

Hemerocallis 
‘Stella de oro’

Epimedium perralchicum 
‘Frohnleiten’
Wintergroen

Choisya ternata

Wintergroen

Persicaria amplexicaulis 
‘Blackfield’

Liriope muscari 
‘Moneymaker’
Wintergroen

Gillenia trifoliata

Hedera helix 
‘Arborescens’
Wintergroen

Sesleria autumnalis

Wintergroen

Stachys monieri 
‘Hummelo’

Tiarella cordifolia 
‘Oakleaf’
Wintergroen

Itea virginica
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