
duurzaam met huis én tuin



ELKE DRUPPEL TELT
LEG EEN DUURZAME TUIN AAN IN DE FABRIEK

Begin met het ontwerp van je tuin. Het helpt om je tuin 

in vlakken te verdelen. Doorbreek lengtes en zorg ook 

voor mooie zichtlijnen. Dat maakt een tuin ‘spannend’.

Houdt met het ontwerp rekening waar de tuinverlichting 

komt en eventuele zonwering aan de gevel.

Gebruik een regenton (FSC gekeurd hout) voor het  

opvangen van hemelwater. Dit opvangwater kan je  

perfect gebruiken voor het besproeien van je tuin.

En denk eens aan een leuke dakplataan als natuurlijke 

parasol voor de zonbescherming.
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ONTWERP EEN DUURZAME TUIN

Nu je een nieuw huis hebt gekocht In de Fabriek, 

droom je vast wel eens weg over je nieuwe  

interieur. Waar komt de bank? Welke kleur komt 

er op de muur en wat voor vloer ga je kiezen? 

Misschien heb je ook al nagedacht over de inrich

ting van je nieuwe tuin. Heerlijk in strandstijl, 

zodat je lekker kunt loungen op warme dagen.  

Of juist romantisch, met veel bloemen en  

struiken. Wat je ook kiest: ga voor duurzaam! 

Daarvoor hoef je maar een paar kleine maat

regelen te nemen. We helpen je graag op weg  

met de tips in deze flyer. 

Groen is ook handig
De tuinen In de Fabriek zijn lekker diep en liggen 

ideaal op de zon. Het zijn dus perfecte plekken 

om als verlengstuk van je huis in te richten.  

Dat doe je natuurlijk op een dusdanige manier 

dat het bij jouw gebruiksbehoeften, smaak en 

beschikbare tijd past. Bij dezen willen we vast  

één misvatting uit de weg ruimen: een groene 

tuin hoeft niet per definitie meer tijd te kosten 

qua onderhoud. Als je zorgt voor goede bodem

bedekkers, heb je bijvoorbeeld maar weinig 

omkijken naar onkruid.

Wij hopen het goede  
voorbeeld te geven
Wij dagen u uit om een duurzame tuin aan te 

leggen. Zelf proberen we ook ons steentje bij  

te dragen aan duurzaam Op Enka. Dat doen we 

door de woningen aan te sluiten op biowarmte,  

te bouwen met duurzame materialen en door  

te zorgen dat de woningen energiezuinig zijn. 

Ook in de wijk treffen we onze maatregelen:  

veel bomen, groen én fijne plekken om samen  

te zijn. Want duurzaamheid zit hem wat ons 

betreft ook in fijn wonen, omdat je je veilig, 

geborgen en thuis voelt.

Helemaal niet duur  
of ingewikkeld
Een duurzame tuin aanleggen is een stuk minder 

ingewikkeld dan vaak wordt gedacht. En kostbaar 

hoeft het ook niet te zijn. Sterker nog, u kunt 

geld besparen met een duurzame tuin.  

Bijvoorbeeld door het water dat u nodig heeft 

voor bewatering van de planten uit een regen 

ton te halen. 

Het is mooi  
om te zien  

hoe uw  
kinderen  

kunnen  
genieten van 
een levende 

tuin en  
zelf op  

ontdekkings-
tocht gaan.



Planten in een watertuin

Beplanting in de tuin fungeert als een natuurlijke buffer. 

vlinderstruikMoeraswolfsmelk vetkruid zenegroen GRASSEN

Vlinderstruik
Net als Sedum kan de vlinderstruik (Buddleja) 
zowel water én grote droogte aan. Heeft u een  
regenwateropvang met veel zand en grind? En dus 
een relatief snelle afvoer? Dan is de Yucca perfect!

Zenegroen
Zenegroen is een dankbaar plantje. Hij bedekt de 
bodem en houdt daarmee vocht vast én kan tegen 
droogte kan. Lage plant, dus vooral te gebruiken 
bij niet te hoge waterstanden. 

Vetkruid
Vetkruid wordt op daken toegepast. Dat zegt 
al genoeg. Deze plant is sterk! Ideaal dus voor 
ondergronden waar water snel wegloopt en die 
zonder regen kurkdroog kunnen worden. 

Moeraswolfsmelk
Een van de vele fraaiste oeverplanten is de Moeras - 
wolfsmelk. Hij houdt van vochtige grond, bij-
voorbeeld bij een vijver waarvan het water stijgt 
en daalt. Moeraswolfsmelk doet het ook goed op 

plekken waar u via een leeglekkende opvangbak 
de border langer nat kunt houden. 

Grassen
Een goed onderhouden gazon kan prima een  
dag blank staan. Ruiger gras ook, maar dat kan 
er na een ‘overstroming’ wel onverzorgd uitzien. 
Grassen en zegges kunt u ook in een border  
gebruiken. Diverse soorten kunnen nattigheid  
en droogte aan én zijn bovendien erg fraai,  
ook in de winter!

Regenwater moet een plek vinden om de grond 
in te dringen. Een watertuin is daarvoor ideaal. 
Zo heeft een watertuin zijn eigen mini-water-
kringloop. Sommige planten kunnen een golf 
regenwater prima verdragen. Maar niet alle 
planten. Bedenk daarom hoe droog de border 
kan wor¬den als het niet regent. En hoeveel 
centimeters of zelfs decimeters het water 
stijgt als het wel regent. Dat kan in een jaar 
flink verschillen. We geven enkele suggesties 
voor verschil¬lende typen planten voor in een 
watertuin.

zelf aan de slag

Hebben we u geïnspireerd met deze flyer? Leuk! 

Dan is het nu het moment om zelf aan de slag te 

gaan. Goed nieuws, u hoeft niet de hele tuin in één 

keer aan te leggen. Het is wel slim om een ontwerp 

te hebben en daar ook aan vast te houden. 

Voor een goed ontwerp is het belangrijk eerst te 

bedenken hoe u de tuin gebruikt of wilt gebruiken. 

Bent u het loungetype waar wekelijks wel een 

vrijdagmiddag wordt gevierd met barbecue? Of 

lopen er drie kleintjes rond die maar al te graag 

een balletje trappen, schommelen of trampoline 

springen. 

Misschien droomt u al lang van een eigen 

moestuin of geniet u vooral van alles wat bloeit. 

Als u bepaald heeft wat voor een tuintype u 

bent, is het slim om te kijken waar de zon 

opkomt en ondergaat. Dat is bepalend voor 

de plekken waar u terrassen gaat maken. 

Deze hoeven natuurlijk niet van steen te zijn. 

Grind, gras of hout is veel duurzamer. Als de 

vlakverdeling is bepaald, gaat u deze invullen 

met beplanting in de vorm van gras, struiken, 

bloeiers en bomen. Veel plezier!



wat kun je zelf doen

minder tegels
Je kunt alles klakkeloos bestraten, maar over

weeg ook eens andere opties. Je zit niet in de 

hele tuin. Leg deze plekken lekker groen aan, 

dan kan de regen heel gemakkelijk zijn weg 

naar de grond vinden en blijft je tuin koeler 

tijdens een hete zomerdag.

Geveltuintje aanleggen
Niet elke gevel en situatie leent zich ervoor, maar 

als je de kans krijgt, is het superleuk om langs je 

gevel een tuintje te maken. Verwijder de eerste 

rij tegels aan de straatkant. Dat zorgt ervoor dat 

het water van de gevel in de grond kan infiltreren. 

Door klimplanten in de geveltuin te plaatsen, blijft 

het begroeide deel van de gevel in de zomer koel. 

Als er vruchtdragende soorten, zoals wijnranken 

of rodebessenstruiken worden geplant, bieden 

de vruchten voedsel voor jezelf, maar ook voor 

bijvoorbeeld vogels. Daarnaast biedt de beplanting 

ruimte voor insecten en vlinders om te schuilen. 

groene daken
Beplant het dak van je tuinhuisje of schuur 

met een mix van Sedum. Het ziet er niet alleen 

mooi uit, maar werkt ook isolerend en verlengt 

de levensduur van je dakbedekking. Daarbij 

houden de plantjes regenwater vast, zodat het 

geleidelijker kan worden afgevoerd naar de 

grond. Laat je goed informeren over de voor

waarden van het aanleggen van een Sedum dak.

beplanting
Leg je tuin aan met streekeigen beplanting. 

Door veel bloeiende soorten toe te passen  

voelen ook vogels, bijen en vlinders zich thuis  

In de Fabriek. Denk bijvoorbeeld aan Camelia’s,  

Vlinderstruiken, Zonnehoed, Jasmijn Tijm en 

Lavendel.

stroken met grind
Wat dacht je bijvoorbeeld van grind. Met grind

matten zorg je voor een stevige ondergrond. 

Dankzij het worteldoek heb je minder last van 

onkruid en komt er al onkruid doorheen, dan 

pluk je het moeiteloos weg. Houten vlonder

terrassen zijn ook een mooi alternatief.

Groene hagen als  
erf afscheiding
Plaats een haag in plaats van een houten  

schutting. Er zijn diverse soorten hagen en 

struiken die je kunt planten als erfafscheiding. 

Sommige hagen zijn in de winter groenblij

vend. Boven¬dien bieden ze een schuilplaats 

en voedsel aan veel soorten vogels en insecten. 

Daarnaast helpen ze de tuin koel te houden en 

zijn ze goed voor de waterhuishouding van de 

wijk.

We hebben steeds vaker heftige regenbuien en langere periodes van hitte en droogte.  

Compleet betegelde tuinen zijn in zo’n situatie niet ideaal. In een strak betegelde tuin 

kan het regenwater moeilijk wegzakken in de grond. Daardoor kunnen tuinen én 

straten onderlopen en raakt het riool overbelast. Daarentegen, als het warm is, blijft de 

warmte veel langer hangen in een betegelde omgeving waar groen ontbreekt.  

Groen zorgt namelijk voor verkoeling. Deze situatie noemen we hittestress.

 

Of u nu een kleine of grote tuin heeft, iedereen kan meehelpen om wateroverlast te 

voorkomen en hittestress te verminderen! Hier een paar tips ter inspiratie voor kleine 

en grotere maatregelen die u kunt nemen. 
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enkaede.nl

Meer weten? 
Download de app huisjeboompjebeter van Atelier GroenBlauw.  

Daarin staan nog veel meer tips om je woning en tuin duurzaam  

en klimaatbestendig te maken. 

een ontwikkeling van


