Voor een levende
en duurzame tuin

“Er zijn steeds meer hippe en milieuvriendelijke
alternatieven om ervoor te zorgen dat uw tuin
helemaal okay is”
Lodewijk Hoekstra

Een groene tuin is beter voor het klimaat

Groen is gezond

Een tuin is een plek om lekker buiten te zijn, te ontspannen met een
boek, om te werken, om te relaxen of voor heerlijke borrels en etentjes.
En zeg nou zelf, een tuin met groen nodigt meer uit dan een tuin die
uitsluitend uit harde materialen bestaat. Maar een groene tuin heeft
meer voordelen. Het is u vast niet ontgaan dat het klimaat verandert.
Grote piekbuien wisselen zich steeds vaker af met tijd van droogte met
alle gevolgen van dien. Inmiddels weten we dat dit te maken heeft met de
manier van omgaan met onze leefomgeving. Zuiniger rijden en het
scheiden van afval zijn voorbeelden van hoe we het veranderende klimaat
kunnen terugdringen. Maar wist u dat ook ú een steentje kan bijdragen in
uw eigen tuin?

Een tuin met veel groen, zorgt voor temperatuurdaling rondom het huis
door schaduwwerking. Daarnaast heeft groen een isolerende werking.
Een huis warmt minder snel op in de zomer en in de winter zorgt het
groen voor minder stookkosten met bijkomend voordeel: een reductie
van CO2 uitstoot. Groen reduceert stress, hart en vaatziekten en zet aan
tot een gezonde leefstijl. Genoeg reden om uw tuin eens onder de loep te
nemen! De NL Professional helpt u hier graag bij.

Voorkom wateroverlast
Steeds meer tuinen worden volledig bestraat i.v.m. de wens om zo weinig
mogelijk te hoeven doen in de tuin. Onderzoek wijst uit dat tegels net
zoveel onderhoud vergen als een border met vaste planten. Door de
toenemende piekbuien kan het regenwater, bij een te dicht bestraatte
tuin, niet snel infiltreren met overlopen van riolen tot gevolg. Wie kent
niet de beelden van straten die blank staan en kelders die vollopen? Ook
vlinders, bijen en vogels hebben niets te zoeken in een ‘grijze’ tuin. De
populaties nemen hierdoor sterk af. En insecten hebben we nodig voor
bestuiving van ca. 70 procent van ons voedsel…

Tien tips voor een groene en levende tuin
1.

Zorg voor een goede waterinfiltratie door de juiste verhouding tussen verharding en groen (40/60 %).
Een vijver, regenton of groen (Sedum)dak houdt het regenwater in de tuin i.p.v. in het riool.

2.

Zorg dat de tuin bijdraagt aan biodiversiteit; water en een verscheidenheid aan planten en bomen
zorgt voor leven in de tuin. Vlinders, bijen, insecten, vogels en egels zijn u dankbaar.

3.

Kies bij bestrating en meubilair bij voorkeur voor lokale materialen. Kies voor hout uit Nederlandse
bossen in plaats van tropisch hardhout. Naast verwoesting van natuurgebieden, kost dit ook onnodig
veel CO2 uitstoot.

4.

Gebruik geen chemische bestrijding tegen onkruid maar laat de natuur zijn gang gaan. Is ingrijpen
echt nodig, gebruik dan een middel op natuurlijke basis.

5.

Gebruik organische meststoffen i.p.v. kunstmest dat het bodemleven verstoort.

6.

Zelf gecomposteerde grond of biologische potgrond is beter dan gekochte potgrond met veen. Veen
komt veelal uit natuurgebieden.

7.

Kies voor beplanting die oorspronkelijk in Nederland voorkomt of hier ingeburgerd is. Zij zijn gewend
aan ons klimaat en onze grondsoorten. Planten van ver voelen zich hier vaak niet thuis. Ook dragen zij
minder bij aan biodiversiteit. Ter vergelijking: een eik biedt plaats aan ca. 300 organismen. Een palm
maar aan 1.

8.

Groen in de tuin zorgt voor verkoeling in de zomer en zorgt voor een aangenamere temperatuur in de
winter.

9.

Voorkom het ‘netheidscomplex’; de tuin mag best wat ’rommeliger’ zijn. Laat afgevallen blad in de
borders liggen. Vogels en egels voelen zich dan snel thuis.

10. Plaats alleen noodzakelijke tuinverlichting om lichtvervuiling te voorkomen. Het bioritme van
bijvoorbeeld vogels kan hierdoor worden verstoord. Wilt u uw tuin toch verlichten? Kies dan voor led
of solar en bespaar zo op uw energiekosten.

NL Greenlabel
De duurzame professional is een initiatief van NL Greenlabel. Een
beweging die zich inzet om Nederland groener en duurzamer te maken.
Om duurzaamheid inzichtelijk te maken is er een paspoort ontwikkeld
voor materialen & producten, planten en gebieden. Initiatiefnemers zijn
Lodewijk Hoekstra (Eigen Huis & Tuin en Green-Kids) en Nico Wissing
(tuin- en landschapsontwerper).
Voor meer informatie: www.nlgreenlabel.nl of office@nlgreenlabel.nl

Duurzame professional
Met een duurzame professional bent u verzekerd van een vakman met
kennis en een groen hart. Onze hoveniers zijn in staat om prachtige
levende en duurzame buitenruimte te realiseren, rekening houdende met
alle facetten voor een levende tuin.
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