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Wat is de biodiverse tuin?

Alles wat scharrelt

Alles wat groeit

Onder de grond 



Ecologische tuin maakt ruimte voor 
natuur 



Een groen paradijsje voor het leven...



...tegen de trend van verstening en hitte
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Zo maak je je tuin ecologisch!!
❖ Verbeter de bodem en vruchtbaar maken met humus

❖ Hoe minder tegels, hoe beter 

❖ Juiste plant op juiste plek : zon en schaduw raden

❖ Bouw de hoogte van je randen met kleurcombinaties 

❖ Planten, struiken, bomen met zaden vruchten en noten

❖ Zorg voor water en maak je een natuurlijke vijver 

❖ Hergebruik je tegels

❖ Geduldig verdragen   



Goed voor vruchtbare tuingrond  en humus

Verbeter de bodem en humus erin 



Hoe minder tegels, hoe beter 
Houtsnippers, gras-tegels of grind ipv tegels..zo min mogelijk bestrating 



Zonnige tuin: 
Onderhoudsvriendelijk: Wolfsmelk, Ooievaarsbek, 
Zandhaver, Brandkruid, Salie, Vetkruid, 
Reuzenvedergras
Kruiden: Munt, Appelmunt, Venkel, Lavendel, 
Bergamotplant Rozemarijn, Tijm, Toorts 
Witte bloemen: Wilde bertram, Herfstanemoon, 
Witte knoop, Brunel, Bijenkorfje, Margriet, Ereprijs 
Paars- blauw border: Afrikaanse lelie, 
Vrouwenmantel, Rode zonnehoed, Ooievaarsbek, 
Hysop, Salie , Echte salie, Lampenpoetsersgras, 
Rozemarijn

Juiste plant op juiste plek 



Juiste plant op juiste plek 

Schaduwtuin:
Wolfsmelk,Lievevrouwebedstro, Kerstroos, Kaukasisch vergeet-mij-nietje, adderwortel, 
schildvaren ooievaarsbek



Bouw hoogteverschillen randen, met leuke 

kleurcombinaties 
Hoog en laag vegetatie, lang bloeiseizoen, diversiteit in soorten 



Beplanting voor een ecologische tuin 

Planten, struiken, bomen met zaden 

vruchten en noten



Gebruik inheemse waterbeplanting voor de inheemse 
fauna en waterschalen voor drinken en baden

Neem water in je tuin, vijvertje kan ook! 



Wat doe ik met de oude tegels? 

Hergebruik je tegels



Tijd is je vriend 
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Weinig onderhoud...

 en genieten...



Bedankt voor uw aandacht! Vragen?? 

rania@skygardencare.com


