
 

Grondwatervriendelijke tuintips 

1. Verwijdert u onkruid met de hand? Trek dan ook de wortel eruit. Dan blijft het onkruid langer weg. 

2. Onkruid tussen de tegels sterft af als u er kokend 

water over giet. Groene aanslag schrobt u er met 

heet water gemakkelijk vanaf. 

3. Zorg ervoor dat u een plant neerzet waar hij zich 

‘thuis’ voelt. Houd rekening met licht, water en 

voedingsbehoefte. Als de plant zich thuis voelt blijft 

hij gezond en vrij van ziekten. Zo hoeft u geen 

bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Uw tuincentrum 

of Boerenbond kan u vertellen of een plant zich het 

best voelt in zon of schaduw. En of de plant veel of 

weinig water en mest nodig heeft. 

4. Veeg regelmatig uw verharding. U veegt dan zand 

en zaden weg. Het zand dient niet meer als 

kiembed. En dus heeft u minder last van onkruid. 

5. Leg worteldoek onder uw nieuwe bestrating. Het helpt ook om grote tegels te gebruiken. Sluit de 

tegels zo strak mogelijk tegen elkaar aan. Onkruid vindt dan moeilijker haar weg. 

6. Koop gereedschap dat het gemakkelijk maakt om onkruid te verwijderen. Zoals schoffels, 

krabbers, borstels en branders. 

7. Vang slakken door het ingraven van een glazen potje met bier in de grond. Alle slakken 

verzamelen zich "aan de bar". 

8. Mieren houden niet van Afrikaantjes in de tuin. 

9. Last van luizen? Meng een liter water, een eetlepel vloeibare 

groene zeep en een eetlepel spiritus door elkaar. Schud goed en 

verstuif het mengsel met een plantenspuit over de luizen. 

10. Bedek open grond tussen planten. Bijvoorbeeld met cacaodoppen, 

houtsnippers of schelpen. Onkruid krijgt zo geen kans om te 

groeien. 

11. Plant bodembedekkers in uw tuin. Deze bedekken de grond volledig, 

zodat onkruid geen kans krijgt. Plant bodembedekkers dicht bij 

elkaar. 

12. Controleer uw schuur of kast op onkruidbestrijdingsmiddelen. Komt 

u middelen tegen op basis van glyfosaat, MCPP en MCPA? Voer die 

middelen af naar uw gemeentelijke KCA-depot. Deze middelen zijn 

schadelijk voor het grondwater. 

13. Hang nestkastjes op in uw tuin. Vogels eten ongedierte op. 
 


