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De natuur bij ons uitnodigen!
Praktische gids voor Brusselse tuinen en balkons



2

Voorwoord

Zet jezelf in het groen! 

“Wie een tuin aanlegt, plant geluk” zegt het speekwoord. Het bewerken van 
een tuin laat toe zich te ontspannen, te ontsnappen aan de dagelijkse zorgen 
en het behouden van een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.
In de stad beschikken niet alle huizen over een tuin. Maar met slechts een 
paar vierkante meter op een terras, een dak of een balkon, zelfs op de 
tiende verdieping van een gebouw, is het mogelijk om de natuur thuis uit 
te nodigen.
Het zaaien van planten of bloemen en het onderhoud ervan vereist ech-
ter een aantal voorzorgsmaatregelen. U moet inderdaad kiezen voor va-
riëteiten die de biodiversiteit bevorderen, zonder hinder voor de buren en 
de bestaande fauna en flora.
De natuur in Brussel bestaat uit 800 plantensoorten en 100 vogelsoorten, 
het is onze taak deze rijkdom te onderhouden en te beschermen.

Om u te helpen bij uw projecten werd door de Cel Milieuraadgeving en 
de Dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel in 2009 een eerste editie 
van deze brochure gepubliceerd. Vaandaag heb ik het genoegen deze 
opnieuw uit te geven.

Naast het advies voor een harmonieuze ontwikkeling van uw tuin, ontdekt 
U er ook hoe men kleine ruimten kan inrichten en op een milieuvriendelijke 
manier kan onderhouden. Ten slotte herinneren we u aan de belangrijkste 
wettelijke vereisten die U moet naleven om uw groene ruimte optimaal te 
laten passen in het Brussels milieu.

Laat ons samen bijdragen aan het groene netwerk van de Stad.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Milieu en Groene Ruimten

Heruitgave van de brochure uitgegeven in 2009 door de cel 
Milieuraadgeving en de Dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel met 
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Een natuurlijke tuin is 
de plaats bij 
uitstek om kinderen 
te laten spelen, 
barbecues met 
vrienden te 
organiseren 
en te ontspannen 
in zijn ligstoel.

Denk ook aan de factor “tijd”. De behoeften van 
een familie evolueren met de jaren terwijl de plan-
ten het ritme van de seizoenen en het leven vol-
gen. Bij het aanleggen van een tuin dienen we  
rekening te houden met de evolutie van de fami-
lie, de aangroei van de planten te voorzien (zeker 
als men een hoogstammige boom plant op een 
onregelmatige afstand) en geduldig te zijn! In de 
natuur is niets permanent en zeker niets definitief.

Uiteindelijk is zowel de keuze van de soorten en de 
plaats waar ze worden geplant, afhankelijk van 
de beschikbare oppervlakte, de kwaliteit van de 
grond en de ondergrond, het reliëf, het microkli-
maat (zon, schaduw, wind….) en de al bestaande 
vegetatie.

De vereniging Natagora kent een label "Réseau 
Nature" toe aan eigenaars die hun tuin op een na-
tuurvriendelijke manier hebben aangelegd. «De» 
gelegenheid om uw tuin opnieuw aan te leggen

Aanleggen 
van de tuin

Iedereen is het erover eens, het is een plezier om over 
een tuin te beschikken – zeker in de stad – en hierdoor 
te kunnen genieten van een eigen natuurhoekje. Het 
is echter paradoxaal om vast te stellen op welk punt, 
door de tussenkomst van de mens, deze plaats een… 
onnatuurlijk oord kan worden!
De wil om te controleren, te beheersen… uit angst voor 
de natuur of voor het gevit van de buur ? Alles wordt 
proper, afgelijnd, conventioneel en zelfs ‘triest’ en bij-
gevolg vijandig tegenover wilde flora en fauna. 

Waarom zijn tuin niet dusdanig aanleggen zodat 
het een geschikte plaats wordt voor het behoud 
en de ontwikkeling van de biodiversiteit? Laten we 
de natuur in onze tuin uitnodigen zonder daarom 
te moeten afzien van het genot ervan. 

In Brussel zijn talrijke 
wilde dieren- en 

plantensoorten aan 
het uitsterven. 



6

De tuin (en alle 
groene ruimten) 
vormt een belangrijke 
schakel in de 
biodiversiteit.

Een kort gemaaid en 
groen gazon is een 
ecologische woestijn.

Tip voor het maaien van de  
bloemenweide: 
begin in het midden van de weide, dat laat 
de dieren toe om niet in de val te lopen en te 
kunnen vluchten.

Bloemenweide

Vervang een deel van je gazon door een bloe-
menweide. Je zal blij verrast zijn door de rondflad-
derende vlinders, de schoonheid van de inheem-
se bloemen en grasgewassen. Daarenboven zal 
je maaitijd uitsparen, tot grote tevredenheid van je 
familie. Het is niet ingewikkeld: het volstaat om het 
gras spontaan te laten groeien en (maximum) 2 
maal per jaar te maaien, zonder het hooi zich ter 
plaatse te laten ontbinden. Deze bloemenweide 
zal insecten, vogels en zoogdieren aantrekken. 

Indien men om praktische redenen dicht bij de 
woning een meer gecontroleerde groene ruimte 
wenst, laat het bloemenveld zich dan ontwikke-
len in een verder afgelegen deel van de tuin. Wat 
een comfort om geen grote oppervlaktes meer te 
moeten maaien! 

En aan hen die beweren dat er niets mooier is dan 
een kort gemaaid en groen gazon, willen we mee-
geven dat het “wilde” of “natuurlijke” aspect van 
een tuin eveneens esthetisch kan zijn!  

Een bloemenweide 
is esthetisch, 
economisch, bespaart 
tijd van onderhoud 
en bevordert de 
biodiversiteit.
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1. Bevorderen van de biodiversiteit in zijn tuin

Geef voorrang aan de vegetatie

Beperk zoveel mogelijk ondoorlaatbare oppervlakten 
(gebetoneerd of betegeld) en benut een maximum 
aan plaats voor hagen, bloemperken en andere bor-
ders. Zij bevorderen niet enkel het doorsijpelen van de 
regen in de grond (wat zeker nuttig is bij zware regen-
val), maar eveneens de biodiversiteit.

Vermijd chemische producten 

Om wilde flora en fauna te verkrijgen is het nood-
zakelijk af te zien van het gebruik van insecticiden, 
onkruidverdelgers, molluskverdelgers, bestrijdings-
middelen voor knaagdieren … en andere chemi-
sche meststoffen. Zij vergiftigen immers niet alleen 
de prooien, maar eveneens de roofdieren die 
deze opeten.

Groen netwerk

Elke tuin vormt een onderdeel van het “groen net-
werk” van Brussel. Hoe groter het aantal groenplaat-
sen (groene ruimten, tuinen, terrassen, gevels, da-
ken) en hoe dichter ze bij elkaar liggen, hoe meer 
dieren- en plantensoorten de mogelijkheid hebben 
om zich van de ene groene ruimte naar de andere 
te verplaatsen, en zich dus uit te breiden, zich voort 
te planten. De tuin, en alle groene ruimten, vormen 
een belangrijke schakel voor de biodiversiteit.

Groen netwerk: 
omvat het geheel 
van de openbare 
en private groene 

ruimten.

De fytosanitaire 
producten zijn 

gevaarlijk voor de 
ecosystemen en voor 

de mens.
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Op Internet kan je 
enorm veel recepten 
vinden, ga maar 
even op zoek!

Heerlijke Oost-Indische kers
Alles van de Oost-Indische kers uit onze tuin 
is bruikbaar. Er moet niets weggegooid wor-
den! Bloemknoppen, bloemen, bladeren 
en zaadjes zijn eetbaar. De hele plant heeft 
een gekruide en gepeperde smaak.

De bladeren zijn voortreffelijk om in sla te 
mengen, ze geven hieraan een pikante 
smaak. Ze mogen in een saus gekookt wor-
den, alsook aan een vulsel of aan soep toe-
gevoegd worden. De bloemen worden veel 
gebruikt als versiering van rauwkostschotels; 
zij kunnen ook gekristalliseerd worden. De 
bloemknoppen en de verse granen kunnen 
met dragon gekonfijt worden in azijn  en zo-
als kappertjes als specerij gebruikt worden.

Specerijrecept : 

Bestrooi de nog zachte bloemknoppen en 
granen met fijn zout en laat gedurende een 
uur uitlekken. Verwijder daarna het zout. 
Leg de knoppen en granen in een pot en 
giet er kokende ciderazijn over tot ze volle-
dig bedekt zijn. Wacht 8 dagen vooraleer te 
gebruiken. Voor dit recept kan je eveneens 
madelief- of margrietknoppen gebruiken.

ook smullen, op voorwaarde dat ze geen fytosani-
taire behandeling hebben gehad. 
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In de handel kan 
men inheemse 

maar dan 
cultuursoorten 

terugvinden, 
dat wil zeggen 

geteeld. Opgelet 
want sommige 

soorten, geteeld en 
geselecteerd voor 

hun schoonheid, 
hebben elk belang 

voor de biodiversiteit 
verloren. 

Bijvoorbeeld: 
bij rozen met 

veel blaadjes 
is het stuifmeel 

onbereikbaar of 
onbestaande.

Inheemse soorten

De keuze van de vegetatie die we in de tuin plan-
ten of zich laten ontwikkelen is heel belangrijk voor 
het biologische evenwicht. De inheemse soorten 
dienen immers als schuilplaats, voortplantings-
plaats of ook als voedsel voor verschillende die-
ren. Daarenboven zijn ze meer immuun en verei-
sen minder onderhoud; ze zijn dus economischer 
en meestal goedkoper bij aankoop.

Laat je verrassen door spontaan ontstane planten, 
zonder ze daarom te laten woekeren; trek deze die 
je niet interesseren uit en vervang ze door enkele 
bijkomende exemplaren van de al bestaande.  

Een welriekende tuin

Men denkt er niet altijd aan, maar we kunnen er-
voor zorgen dat onze tuin in de lente of de zomer 
lekker ruikt. Kies welriekende bomen en planten, 
met bladeren, bloemen en zelfs met een schors 
die subtiele extracten vrijmaakt, zoals: de linde, de 
notelaar, de seringenstruik, de kamperfoelie, de 
clematis of reukerwten.

Een “eetbare” tuin

In onze moestuinen kweken we sla, komkommer, 
tomaten, kolen… maar weet je dat veel planten 
in onze siertuin eveneens eetbaar zijn? Van Oost-
Indische kers, het madeliefje, de brandnetel, de 
margriet, de paardebloem, de sleutelbloem, de 
nigelle (juffertje in ‘t groen), de roos… kunnen we 

Inheemse: 
natuurlijk en 

gewoonlijk aanwezig.

seringenstruik
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Voorzie een 
waterpunt om dieren 
te laten drinken!

Een vijver of een waterpunt 

Over een waterpunt beschikken is een geweldige 
troef voor een natuurlijke tuin. Dit laat toe een eco-
systeem aan te leggen dat heel gevarieerd en 
interessant is. Als het redelijk groot (vijver) en diep 
(80cm) is dient het als schuilplaats voor waterorga-
nismen of als voortplantingsplaats. Maar ook vazen, 
schalen, oude recipiënten (recycling is in!) kunnen, 
gevuld met water, dienen als drinkbak voor insec-
ten, vogels en andere kleine zoogdieren. 

Vergeet niet dat een vijver gevaarlijk kan zijn voor 
kleine kinderen. Ze kunnen immers al verdrinken in 
een paar centimeter water. Je kunt dus een wa-
terbekken aanleggen dat eerst als zandbak kan 
gebruikt worden en daarna als de kinderen groot 
zijn kan omgebouwd worden tot waarvoor het oor-
spronkelijk was bestemd.

Compost

Compost is een gunstige vervanger voor de in de 
handel beschikbare meststoffen en door toevoe-
ging aan de grond bekom je uitstekende teelaar-
de (wat een enorme besparing betekent). Zowel 
voor binnen- als buitenplanten kan je compost ge-
bruiken.  

Compost ontstaat door de ontbinding van orga-
nisch afval door kleine levende wezens (insecten, 
larven, wormen… ) en door de in de grond aanwe-
zige micro-organismen. Bij dit ontbindingsproces 
komt er warmte vrij. 

Geef brandnetels een plaats!
Deze ongeliefde planten herbergen enorm 
veel rupsen en zijn dus heel nuttig voor vlin-
ders. Jong zijn ze heel doeltreffend voor de 
aanmaak van brandnetelmest om planten 
te versterken en bladluizen te bestrijden (zie: 
“Ecologisch onderhoud”). Ze zijn eveneens 

eetbaar.

Recept voor brandnetelsoep: 

Pluk 500gr blaadjes bovenaan de stengels, 
goed spoelen, boter opwarmen, laat de 
brandnetelblaadjes erin smelten (de blaad-
jes, niet de stengels). Eenmaal van kleur ver-
anderd, 2l water en 500gr in blokjes gesne-
den aardappelen toevoegen; 30 minuten 
laten koken.

Bewaar een beetje kookvocht, mixen, al 
naargelang de gewenste dikte kookvocht 
toevoegen.

Kruiden met zout, peper en oregano. Room 
toevoegen en op een klein vuurtje laten sud-
deren. Opdienen met knoflookkorstjes.

10
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Stro-  en 
mulchbedekking 
(stukjes 
dennenschors) 
houden de 
grondvochtigheid 
vast. 

Recuperatie van regenwater

Het water dat uit de hemel valt is gratis. Dit water 
recupereren door middel van een wateropvang-
systeem voor regenwater om de tuin te besproeien 
is dus heel interessant. Daarenboven is het regen-
water zachter dan het kraantjeswater, dat meestal 
veel kalk bevat. Het is bovendien vrij van chloor en 
heeft een omgevingstemperatuur. Deze opvang-
systemen met een inhoud van 200 tot 500 liter en 
voorzien van een kraantje, zijn gemakkelijk aan 
te sluiten op een regenwaterafvoerbuis. Je kunt 
eveneens zelf een apparaat ineenknutselen en 
een recuperatieton of –vat gebruiken.

Tip voor een doeltreffende besproeiing :
besproei ‘s avonds of ‘s morgens om een 
te grote verdamping te vermijden. Besproei 
geen jonge planten bij de eerste hitte want 
dan zullen ze hun dieptewortels, op zoek 
naar vocht en die hun eigenlijk toelaten 
zonder besproeiing te overleven, niet kun-
nen ontwikkelen.  
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In onze tuin zal de aanmaak van compost 
ook dienen als wintervoederbak voor insec-
teneters en als verwarmde schuilplaats voor 
de gewone pad en de egel (wees dus voor-
zichtig bij het omwoelen ervan). 

Composteren is een natuurlijk proces met als groot 
voordeel dat wij ter plaatse zelf tuinafval (dode 
bladeren, ongekiemd gras, verwelkte bloemen, 
kleine takken…) kunnen beheren zodat onze huis-
houdafvalbak ook aan diëten toekomt. In de com-
postbak kan je immers terecht met schillen van 
fruit en groenten, koffiedik, theezakjes, gebruikt 
keukenpapier, etensresten, brood… Hierdoor wordt 
het vervoer en de verbranding van afval, rijk aan 
water, vermeden (vermindering van de CO2). 

Composteren is gemakkelijk en kan door ieder-
een die een tuin heeft, wat ook de grootte ervan is, 
gedaan worden. Als je geen tuin hebt is de oplos-
sing wormcompostering. De Stad Brussel kent een 
premie toe voor de aankoop van een compostvat 
of een wormcompostbak. Neem inlichtingen!

1 cm³ compost bevat 
meer dan drie miljard 

micro-organismen.

Compost voedt 
en verlicht de 

grond, dat wordt 
grondverbetering 

genoemd. 

Composteren 
vermindert de 

huishoudafvalbak 
met 1/3 aan volume 

en de ½ aan gewicht.
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Schuilplaatsen : droog gras, holle bomen, 
opeengestapelde takken, bloemenweiden, 
brandnetelhoekjes, hagen en klimplanten 
(kamperfoelie, klimop…) of zelf ineengeknut-
selde schuilplaatsen (houten doos voorzien 
van verticale gleuven).  

Planten, rijk aan nectar om de vlinders te 
voeden: koninginnenkruid, wilg, sleutelbloem 
(primula), paardebloem, margriet, pinkster-
bloem, brem, dagkoekoeksbloem, klaver, 
braam, viooltje, rolklaver, moerasspirea, valeri-
aan, melkdistel, ganzerik, narcis, slangenkruid, 
herfstaster, vetkruid… en klimop. Sommige aro-
matische, niet-inheemse planten, worden ook 
gewaardeerd door de vlinders: lavendel, tijm, 
oregano, munt.

Gastplanten  voor de eitjes en de rupsen: rode 
biet, pinksterbloem, knoflookkruid, kleine veld-
kers, hongerbloempje, rolklaver, rupsklaver, 
klaver, erwt, klimop, wild kornoelje, kardinaals-
muts, zwarte els, wild kaasjeskruid, bernagie, 
weegbree, kleine zuring, veldzuring, waterwilg, 
tweehuizige brandnetel, wilde wortel…

Bepaalde planten beschermen rupsen en volwas-
sen vlinders: veldkers, rolklaver, klaver, klimop…

15

bernagie

dagkoekoesbloem

prinksterbloem

schuilplaats voor vlinders

Gastplanten: 
planten die de 

eitjes en de rupsen 
huisvesten en ze 

tevens tijdens hun 
groei voorzien van 

het nodige voedsel. 

Voedingsplanten: 

Planten rijk aan 
nectar

Meer vlinders in de tuin

Vlinders, zoals de vroeger veel voorkomende ko-
ninginnenpage, worden zeldzaam. Ze zijn be-
dreigd door het overmatige gebruik van onkruid-
verdelgers, maar ook door het gebrek aan een 
geschikte omgeving om te overleven. Immers, de 
“goed geordende” tuinen, grotendeels bestaan-
de uit exotische planten, laten hun niet toe zich te 
voeden, te schuilen of zich voort te planten. Help 
mee om hen te beschermen door schuilplaatsen, 
gastplanten en voedingsplanten te voorzien voor 
volwassen exemplaren. Denk eraan dat te rijpe 
vruchten die op de grond vallen eveneens dienst 
doen als voedsel voor vlinders.

2. Bevorderen van de diversiteit  
van de dieren

atlanta landkaartje
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Tijdens de winter hebben vogels het moeilijker om 
voedsel te vinden. We kunnen ze daarbij helpen 
door in onze tuin, buiten het bereik van katten, 
voederbakjes te plaatsen. 
Opgelet dieren in moeilijkheden worden snel afhan-
kelijk: eens we beginnen met voederen moeten we 
dit blijven doen tijdens de ganse koude periode, an-
ders bestaat het gevaar dat we onze kleine bescher-

Enkele gewassen die heel erg in trek 
zijn bij vogels :

Wilde bloemen : vergeet-mij-nietje, sleutel-
bloem (primula), silene, valeriaan, koren-
bloem,  schurftkruid, scherpe boterbloem, dis-
tel, brandnetel, zuring, paardebloem, klaver, 
kruiskruid…en kaardebol, ook wel vogelcaba-
ret genoemd (levert drank en voedsel aan de 
putter).

Gekweekte bloemen : kosmos, aster, zonne-
bloem, ridderspoor, springzaad, nagelbloem, 
judaspenning…

Bomen en struiken : frambozenstruik, moerbei-
boom, aalbessenstruik, zwarte bessenstruik, 
wingerd, kamperfoelie, kornoelje, rozenstruik, 
gewone vlier, meidoorn, wilde lijsterbes…

kardebol

Vergeet niet kleine 
belletjes aan de 

hals van je katten te 
hangen. Dat maakt 

hun komst minder 
geluidloos.

Licht je goed 
in vooraleer je 

nestkastjes hangt: 
de afmeting van 

een vlieggat is 
specifiek voor elke 
soort en er moeten 

plaatsingsinstructies 
opgevolgd worden. 

Een woonplaats voor vogels

Vogels hebben, net zoals wij, elk seizoen nood 
aan onderdak, voedsel en water om te drinken 
en te baden.

Voor wat de huisvesting en de schuiloorden betreft, 
moeten we erop toekijken dat inheemse bomen, 
struiken en klimplanten aangeplant worden en er in 
de buurt eveneens water en voedsel is. Pergola’s, pri-
eeltjes en tuinhuisjes vormen eveneens een tijdelijke 
schuilplaats voor vogels die willen ontsnappen aan 
een roofvijand. Bomen en struiken mogen niet te 
goed onderhouden en gesnoeid worden. Laat een 
paar takken of houtblokken rondslingeren; het dode 
hout trekt specifieke insecten aan die door sommi-
ge vogels zullen worden opgegeten. Vermijd om te 
snoeien tussen april en begin juli want vele vogels 
broeden in deze periode. 
Om het tekort aan natuurlijke holtes op te vangen 
(holle bomen of gaten in gebouwen) kunnen we de 
natuur helpen en bijkomende schuilplaatsen maken 
door nestkastjes op te hangen voor onze tuingasten. 

Zwaluwen hebben het moeilijk om in de stad ma-
terialen te vinden voor de bouw van hun nest. We 
kunnen daarom in onze tuin een recipiënt plaatsen 
met vochtige klei of modder. Hang kleine belletjes 
aan de hals van uw katten. Dat maakt hun komst 
minder geluidloos.

Wilde bloemen bevatten enorm veel zaadjes waar-
mee de vogels zich voeden. Bessen en vruchten van 
struiken en bomen zijn eveneens een lekkernij.
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afremmen door een grote variatie van planten 
en bloemen in zijn tuin aan te leggen. Er be-
staan meer dan 400 soorten bijen met verschil-
lende tonglengtes. Het is immers de lengte van 
de tong die bepaald bij welke soort bloem ze 
honing kunnen gaan verzamelen. 

Hommels, evenals metselbijen (osmies), zijn 
eveneens waardevolle bestuivers. Biedt hen dus 
gastvrijheid! Doordat hommels hun nest maken 
in een holte, zoals een woelmuis, kunnen we ze 
aantrekken door een bloempot omgekeerd in 
de grond te zetten.
De metselbijen (osmies) leggen hun eitjes in 
heel kleine holtes en sluiten de ingang af.
Een blok hout waarin enkele gaten 
van verschillende doorsnede (max. 
7mm doorsnede en 6cm diep) 
worden geboord of ook 
een bundel holle tak-
ken (bamboe of 
vlier), kunnen 
dienst doen 

als nest.  

schuilplaats voor osmies  
en lieveheersbeestje

Varieer de 
voederbakken en het 

voedsel!

Compost dat 
huishoudafval bevat 

is als een kantine 
voor de vogels!   

melingen ter dood veroordelen. Vanaf het begin van 
de lente moeten we stoppen met voederen. 

Het is eveneens aangeraden verschillende voe-
derbakken te plaatsen zowel voor grote als kleine 
vogels. Op het klassieke houten voederplankje 
worden de kleintjes immers verjaagd door de gro-
tere. De netjes met een mengeling van vetten en 
zaden zijn uitstekend voor mezen en boomklevers. 
Roodborstjes en heggenmussen waarderen meel-
wormen; overrijp fruit en klokhuizen zullen merels 
gelukkig maken; kaaskorstjes, pitten, voedsel voor 
honden en katten, gehakt, gekookte rijst en ge-
kookte aardappelen zijn ook heel erg in trek. Vo-
gels zouden deze variëteiten eveneens in onze 
compost moeten kunnen terugvinden.

Om hen de mogelijkheid te geven te kunnen drin-
ken en baden kunnen we een poel aanleggen. 
Voorzie een licht hellend vlak met grint of een min-
der diep gedeelte om de toegang te vergemak-
kelijken. Andere mogelijkheden: recuperatiereci-
piënten, drinkbakken… Het water moet zuiver zijn, 
regelmatig ververst worden en zelfs in de winter 
zonder additief.

Herbergen en voederen van bestuivende insecten 

Tijdens haar levensduur kan een bij honing 
verzamelen bij meer dan 200.000 bloemen. Dit 
toont het belang aan van insecten bij de bestui-
ving van bloemen. Spijtig genoeg verdwijnen 
ze meer en meer door hun gevoeligheid voor 
pesticiden. De tuinier kan echter hun neergang 

Het bad- en 
drinkwater moeten 

altijd zuiver zijn. 



Verwelkom de natuur in uw tuin !

Zin in een stukje natuur in de Stad? Met een beetje fantasie 
en goed advies ligt het bevorderen van de biodiversiteit bin-
ner ieders bereik. Om u te helpen uw tuin, gevel of balkon 
in te richten, heeft de vereniging Natagora met de hulp van 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel, de 
campagne “Nature au Jardin” opgestart. Deze campagne 
is bestemd om particulieren, bedrijven of instellingen aan 
te moedigen om op hun terreinen plaats te maken voor 
de flora en de fauna van bij ons. Het team van “Nature au 
jardin” helpt u bij uw project “natuur” door het ter beschik-
king stellen van allerhande informatiebronnen (publicaties, 
folders met raadgevingen, bijeenkomsten, workshops, …) en 
door gedurende het ganse jaar activiteiten te organiseren 
waaronder een beurs van wilde planten in St. Katelijne

Erkenning van uw inspanningen: 
aansluiten bij de “Réseau nature” 

Bij de toetreding tot de organisatie, dient de verantwoorde-
lijke van het terrein een overeenkomst te ondertekenen die 
hem er toe verbindt vijf verplichtingen na te komen.
• Respecteer de onbevangenheid van de wilde natuur
• Sta niet toe om invasieve uitheemse soorten te laten groeien
• Voorrang geven aan inheemse planten die bestaan 

in het wild in de regio
• Afzien van chemische bestrijdingsmiddelen
• Zich niet bezighouden met activiteiten die leiden tot 

het vernietigen van de natuurlijke omgeving
Het lidmaatschap bij “Réseau nature” is gratis. Elk lid ont-
vangt een logo van het project om aan te brengen aan 
de gevel. Volgens de gebruikers is het effect op de om-
geving verrassend : vragen en felicitaties laten niet op 
zich wachten en dit schept soms een nieuw… plaatselijk 
netwerk. Om het label “ Réseau Nature” en meer uitleg te 
bekomen : www.reseau-nature.be. Om de activiteiten voor 
Brussel te ontdekken, aarzel niet om ons te contacteren 
op natureaujardin@natagora.be of bezoek onze website 
www.natureaujardin.be

Natagora

c / o Mundo-B

Edingburgstraat
te 1050 Elsene

 02/893 09 91

www.natureaujardin.be 
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« Natuur in de Tuin »

Een insectenspiraal : 
Het Plaatsen van losse stenen op de grond, op 
een beperkte oppervlakte, om te zorgen voor een 
maximum aan biotopen en een beschutting van 
planten, insecten en kleine gewervelde dieren. 

Het gaat hier om een verhoogd bloemenperk 
in spiraalvorm met een diameter van 3 m, een 
hoogte van 70 cm en waarvan de voornaam-
ste helling zuidwaarts georiënteerd is. 

De losse stenen zijn niet ingemetseld en tus-
sen sommige wordt een zekere ruimte gelaten 
waardoor sommige wespen en andere amfi-
bieën en reptielen er beschutting kunnen in 
vinden. Uithollingen kunnen worden aange-
bracht om troglodieten beschutting te geven.

Ook kunnen ertussen ook dakpannen opge-
stapeld worden om lieveheersbeestjes, luizen, 
keldermotten… onderdak te geven.

Boven en onderaan de spiraal is de zonnig-
heid en de watertoevoer niet helemaal de-
zelfde. Hierdoor is het mogelijk planten die 
houden van droogte bovenaan en vochtmin-
nende onderaan te laten bloeien.

20
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Bij elke boom die wordt verplant is 
het noodzakelijk sommige voorzorgs-
maatregelen na te leven.

De plantkuil moet voldoende breed en diep 
zijn zodat de wortels er kunnen ingestoken wor-
den zonder ze te beschadigen, noch samen te 
persen. Eenmaal de boom geplant, moet de 
aarde die het gat dicht aangestampt worden 
en tijdens de daaropvolgende weken
overvloedig gegoten worden. 
Je kunt eveneens ventilatie en irrigatie van de 
grond voorzien via een opengewerkte afwa-
teringsbuis die je in speciaalzaken kan aanko-
pen.
Het plaatsen van een stok, als steun, laat de 
boom toe goed wortel te schieten. De stok zal 
voorafgaandelijk en dieper dan de boom wor-
den geplaatst. Het inkorten van jonge bomen 
bij het planten geeft ze meer kans om zich 
krachtig te ontwikkelen.

en het noodzakelijke aantal uren zon tijdens de 
groei worden eveneens aangegeven.

Het planten van bomen en dicht gebladerde 
struiken gebeurd vanaf november tot februari-
maart, tijdens de rustperiode van de vegetatie, 
maar buiten de vriesperiode. Groenblijvende 
naaldbomen mogen echter al op het einde van 
de zomer (liefst in oktober) en gedurende de 
herfst en de winter verplant worden. 

De hartwortel en de 
voornaamste andere 
wortels groeien niet 
meer aan eens ze 
afgehakt zijn. 

Op Sint-Catherina, 
neemt elk hout 
wortel! 
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Voorzie groeitoename 
van de gewassen 
om herhaaldelijk 

snoeien te vermijden.

3. Bomen en struiken

In de tuin geven bomen ons de vreugde van de 
bloesems in de lente en van de schaduw in de 
zomer. Soms kunnen we genieten van de oogst 
van fruit (notelaar, kerselaar) of bloemen (linde, 
vlierboom…). Enkele struiken in een schaduwrijke 
hoek laten ons toe een ruimte te creëren die 
doet denken aan een bosrand.
Onder zelden gesnoeide kleine heesters kunnen 
schaduwbloemen groeien, zoals het lelietje-van-
dalen, de hyacint, de dovenetel, alsook varens 
en zelfs sommige zwammen. 

Bomen zijn levende wezens die nood hebben 
aan water, lucht, licht en grond om te groeien en 
zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat de wor-
tels, die de voedingsstoffen uit de grond halen, 
zich in dezelfde verhouding als hun gebladerte 
kunnen ontwikkelen. Ze mogen dus niet te dicht 
bij gebouwen geplant worden en de keuze van 
de soort moet aangepast zijn aan de beschik-
bare plaats in de tuin.

Welke boom planten? Het is altijd aangeraden 
inheemse soorten te kiezen. Ze zijn immers aan-
gepast aan ons klimaat, ziektebestendiger en 
meer geschikt als fauna voor onze tuin.
Op het los blaadje toegevoegd aan deze bro-
chure vind je een lijst met enkele bomen en strui-
ken die aanbevolen worden voor onze streken 
en die op de markt te verkrijgen zijn (bij de kwe-
kerijen). De maximale hoogte van de bomen 
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De originaliteit en de schoonheid van een haag 
wordt bekomen door de verscheidenheid van de 
planten. Het meest geslaagde resultaat wordt ver-
kregen door een overheersende soort te kiezen en 
te laten samengaan met enkele andere variëtei-
ten. Hierdoor lijkt de haag minder eentonig en een 
zekere snoeislordigheid valt dan minder op.

Als je een haag zoekt die eveneens in de win-
ter bescherming geeft kun je gewassen planten 
waarvan het blad verwelkt (bv. de beukenhaag).

Planten bestemd voor de vorming van een haag 
mogen niet te hoog worden, zoniet moeten zij re-
gelmatig gesnoeid worden.
Zoals voor bomen: vermijd exotische soorten of 
sierplanten, zoals de levensboom en de laurier-
kers en deze zoals de ligusters die zo vaak worden 
gebruikt en gesnoeid dat ze waardeloos worden 
voor de biodiversiteit. Een lijst met enkele sugges-
ties vind je op het los blaadje, toegevoegd aan 
deze brochure.

Plant verschillende 
kleine inheemse 
soorten.

Indien er een haag 
van liguster wordt 
geplant, niet te 
vaak snoeien om 
haar beter te laten 
bloeien.

Verwelkend 
gebladerte: 

de gedroogde 
bladeren vallen 

pas in de lente af 
nadat de nieuwe 
bladknoppen te 

voorschijn komen. 

4. Hagen

Hagen en struikgewassen spelen een belangrijke 
rol in de tuin. Ze huisvesten een heel gevarieerd 
wildleven. Vogels, vlinders en andere dieren ko-
men er in snuffelen om bescherming en voedsel 
te zoeken. Daarenboven laten hagen toe de tuin 
te beschermen tegen wind en hem in te delen in 
verschillende zones. Ze kunnen ook gemakkelijk 
muren verbergen. Aarzel dus niet, een breedte 
van slechts 50cm volstaat al om een gesnoeide 
haag te plaatsen. 
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Voor onze balkons 
kiezen we  
sterke inheemse 
planten die 
bestand zijn tegen 
veranderlijke 
leefomstandigheden.

De Stad organiseert 
elk jaar een 
wedstrijd « Brussel 
in de bloemen » en 
beloont de mooiste 
gevels, balkons en 
voortuintjes alsook 
de meest vriendelijke 
voor de biodiversiteit. 
Meer inlichtingen op 
het nummer : 
02 279 61 00. 
www.brussel.be/
artdet.cfm?id=5356&

Om een teveel aan water in de bloembakken te 
vermijden boor je op een paar centimeter van 
de bodem enkele gaten in de zijwand van de 
bakken . Leg onderaan een laag potscherven 
of grint zodat de grond vochtig blijft maar geen 
direct contact heeft met de waterreserve.

Het druppelsgewijs gieten laat toe de wa-
tertoevoeging te beperken en te controleren 
zodat de juiste hoeveelheid water aan de 
planten wordt gegeven. Sommige systemen 
hebben een programma met een uurrege-
ling voor bevloeiing, ‘s avonds en ’s morgens, 
omdat dit de beste momenten zijn om water-
verlies door verdamping te voorkomen.

Om een goed resultaat te bekomen moet je, naast 
de keuze van planten die bestand zijn tegen moei-
lijke leefomstandigheden (weinig ruimte, klein grond-
volume, wisselvallig klimaat…), een paar elementaire 
veiligheids- en onderhoudsvoorschriften naleven:

• Hangende plantenbakken mogen geen ob-
stakel vormen voor de voorbijgangers en moe-
ten stevig verankerd zijn.

• Door het kleine beschikbare grondvolume zijn 
de overlevingsomstandigheden van de planten 
moeilijker en is een regelmatige natuurlijke bemes-
ting, zoals compost, onontbeerlijk. Bovendien is in 
deze beperkte leefomgeving de watertoevoeging 
moeilijk te beheren en vormt zij een bijkomend 
probleem. Immers om voldoende vochtigheid te 
handhaven moet men regelmatig gieten, maar 
een teveel aan water doet de wortels rotten. 
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Aanleggen van
kleine groene ruimten 

Kleine platte daken, terrassen, balkons, venster-
banken zijn de plaatsen bij uitstek voor het aan-
brengen van kleurrijke en welriekende planten die 
nuttig zijn voor insecten en vogels. Het is dus niet 
noodzakelijk om over een grote tuin te beschik-
ken. Deze natuurhoekjes bieden eveneens, naast 
hun weldoende effect voor de biodiversiteit, een 
beetje koelte in de zomer. Op het dak, tegen de 
gevel of aan de rand van de woning zorgt de be-
planting immers voor schaduw en een natuurlijke 
klimaatsregeling, wat zeer welkom is bij grote hitte. 
De beplante gevels en groene daken filteren de 
lucht en houden stof vast.
Het groene dak biedt nog andere voordelen: bij-
komende isolatie, waterdichtheid, geluidsisolatie 
en vasthouden van regenwater. 

1. Bebloemde terrassen en balkons

In de stad beschikt niet iedereen over een tuin 
waarin hij zijn natuurhoekje kan aanleggen om te 
tuinieren. Potplanten zijn daarom een interessant 
alternatief.
Op de markt bestaat er een grote variëteit aan 
bloemen aangepast aan balkons.
Winterharde planten hebben als voordeel dat ze  
niet jaarlijks moeten worden geplant en dat ze zo 
jaar na jaar verder kunnen uitbreiden. Denk er 
aan dat inheemse planten aan te bevelen zijn. 
Exotische planten zijn minder interessant voor de 
biodiversiteit en dus minder nuttig voor insecten en 
vogels van bij ons.

Voor biodiversiteit 
heb je geen  
tuin nodig.

Vegetatie brengt 
schaduw, natuurlijke 

klimaatsregeling  
en houdt stof vast.
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Vul de klassieke 
cultuursoorten in  
de bloemperken  
aan met veldbloemen 
en inheemse 
bloemen. 

Durf kleuren en 
hoogten te mengen!

Een grotere, meer verzorgde tuinstrook rondom ons 
huis? Waarom niet? Leg borders en bloemperken 
aan. Deze bestaan over het algemeen uit exoti-
sche of inheemse cultuursoorten, maar we kunnen 
er ook wilde inheemse soorten tussen mengen. 
Plant of zaai inheemse bloemen op open plekken: 
margriet, boerenwormkruid, sleutelbloem, ganzerik, 
grote gouwe, vingerhoedskruid, witte dovenetel, si-
lene, vergeet-mij-nietjes, klokbloem, korenbloem…  

In de stad is er door de dichte bebouwing, een onbe-
schrijfelijke verzadiging van de ondergrond. Daarbij 
komt nog dat het ”grootste gedeelte” van de straten 
ingenomen wordt door auto’s en dus blijft er weinig 
plaats over voor vegetatie.
Bovendien absorberen tegels, beton en asfalt de 
zonnewarmte zodat er in hartje zomer bijna een 
woestijnklimaat ontstaat. Indien, in eenzelfde straat, 
een paar gevels bedekt zijn met klimplanten, kan 
dat de situatie al gevoelig verbeteren. Immers de ver-
damping van het water van de planten bevordert 
de afkoeling en de vochtigheidsgraad van de lucht. 
Een klimplant laat eveneens toe een minder fraaie 
muur te verbergen en is een bescherming tegen 
graffiti. In tegenstelling tot wat men beweert be-
schermen klimplanten weldegelijk de muren te-
gen vochtigheid en verbeteren zij ook de isolatie 
van de woning. Ze beschadigen de muren waar-
op ze groeien niet. Indien de muur echter niet in 
een perfecte staat is moet men wel opletten met 

2. Kleurrijke borders en bloemenperken

3. Gevelklimplanten

hop

kamperfoelie

Groenten, kruiden  
en fruit geteeld  

zonder chemische 
producten zijn niet 

enkel goed voor  
de gezondheid maar 

ook economischer  
en esthetischer.

Een moestuin op het terras,  
wat een goed idee!

Op een balkon of een terras zijn de omstan-
digheden niet altijd ideaal, want de omge-
ving is immers anorganisch en het klimaat 
zeer wisselvallig.
Terrassen en balkons zijn eveneens blootge-
steld aan wind, maar niet altijd aan regen. 
Zijn moestuin bij de hand hebben heeft ook 
zo zijn voordelen: onnodig laarzen aan te 
trekken, geen last van slakken, geen zwaar 
spitwerk, en ook geen vervelend besproeien. 
Doordat het aantal planten beperkt is kunnen 
we ons gemakkelijker met elk van hen apart 
bezighouden en zelfs overwegen, bij een in-
sectenaanval, deze manueel te bestrijden.

Eén enkele voorwaarde: een gunstige ligging. 
Immers, het gamma aan mogelijke culturen 
vermindert drastisch op schaduwrijke terras-
sen en balkons.

Keuze van groenten, fruit en aromatische  
kruiden: bieslook, dragon, oregano, bonen-
kruid, salie, tijm, peterselie, basilicum, kervel, 
uien, radijsjes, sla, kolen, aubergines, tomaten, 
paprika’s, pepers, aardbeien, komkommers 
(in de schaduw)…
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Platte of iets hellende daken kunnen tot groene da-
ken omgevormd worden en zo de biodiversiteit aan-
trekken, vooral als we de plantensoorten variëren.
Deze groene daken minder toegankelijk voor de 
mens zijn een favoriete plek voor planten die heel 
kwetsbaar zijn als ze vertrappeld worden, voor 
sommige vogels die op de grond nestelen en als 
veilige woonplaats voor insecten. De Stad biedt 
een premie voor de installatie van groene daken.
Meer inlichtingen op het nummer : 02 279 33 10,  
www.bruxelles.be/artdet.cfm/7427
Op het los blaadje toegevoegd aan deze bro-
chure vind je een lijst van planten die geschikt zijn 
voor extensieve groene daken, in functie van de 
dikte van de onderlaag (het gaat hier vooral om 
inheemse honingbloemen).
Voor een onderlaag van 5 cm: Allium sphaerocep-
halon, Campanula rotundifolia, Clinopodium vulgare, 
Cymbalaria muralis, Dianthus armeria, Euphorbia cy-
parissias, Géranium robertianum, Origanum vulgare, 
Potentilla recta, Potentilla neumanniana, Sanguisorba 
minor, Sedum acre, Sedum album, Silene vulgaris.
Voor een onderlaag van 10-15 cm : Achillea millefoli-
um, Campanula rapunculoides, Centaurea thuillieri, 
Clinopodium vulgare, Dianthus armeria, Dianthus 
carthusianorum, Galium verum, Geranium pyrenei-
cum, Geranium sanguineum, Hypericum perofatum, 
Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Origa-
num vulgare, Potentilla recta, Prunella vulgaris, Salvia 
pratensis, Salvia verticilata, Sanguisorba minor, Sapo-
naria officinalis, Scabiosa columbaria, Silene vulga-
ris, Stachys officinalis, Reseda lutea.

4. Groene daken 

Klimplanten 
beschermen gevels 
tegen vochtigheid  

en graffiti.

Kamperfoelie, 
clematis, klimop, hop, 

wijnstokken, …  
keuze te over ! 

planten met hechtwortels, zoals de klimop.
Kortom ze zijn een niet te verwaarlozen pluspunt 
voor de biodiversiteit in de stad. Zij worden gebruikt 
als schuilplaats voor insecten, spinnen en geleed-
potigen en zijn de plaats waar sommige insecten-
etende vogels hun nest bouwen. De merel en het 
winterkoninkje nestelen in de klimop.

Zou je graag een klimplant aan je straatgevel willen 
plaatsen? Men moet de toestemming vragen bij de 
Dienst Groene Ruimten om twee tegels weg te halen. 
Indien u bij de Stad een premie aanvraagt voor het 
planten van een klimplant, de toekenning van de 
premie geldt als toestemming. Neem inlichtingen. Vol-
staat het één of twee tegels te verwijderen, er grond 
in te doen en er de gekozen soort plant in te planten 
(liefst inheemse). Er zijn namelijk veel klim- en kruip-
planten die maar een minimum aan grondruimte 
nodig hebben en die in eender welke soort grond 
groeien.

Om zich aan hun steun vast te hechten kronkelen 
ze er zich rond (slingerplanten) of gebruiken hecht-
wortels (luchtwortels) of zuignappen (kleine takjes 
voorzien van zuignapjes) of hechtranken (kleine 
takjes die zich vasthechten). Sommigen moeten 
geleid worden door middel van een latwerk of een 
kabel. Een lijst, die je terugvindt op de middenblad-
zijde van deze brochure, geeft enkele suggesties 
voor gevelplanten die worden toegelaten door de 
Stad Brussel. Op plaatsen met een druk voetgan-
gers- of autoverkeer is het nodig het onderste ge-
deelte van de plant te beschermen door hem bij-
voorbeeld in een gresbuis te plaatsen .
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Kies inheemse 
soorten aangepast 
aan de bodemsoort, 
zij zijn bestendiger.

Te volgen regel :

kies inheemse planten (zijn bestendiger en 
beter bestand tegen de natuurlijke omge-
ving) in functie van de samenstelling van de 
bodem en zijn pH. Goed aangepaste plan-
ten hebben immers geen bemesting en onze 
voortdurende tussenkomst nodig om te over-
leven. Daarenboven zijn ze beter bestand te-
gen ziekten en « vernielers ».

Om de samenstelling van de bodem van je tuin 
te kennen kan je hem laten analyseren. Dit is ech-
ter niet altijd noodzakelijk, want sommige planten 
leveren ons zelf gegevens over de grondsoort. Bij-
voorbeeld: muur geeft aan dat een grond rijk is 
aan humus en voedingsstoffen; viooltjes en zuring 
waarderen een zure grond; de kruipboterbloem 
of grote weegbree groeit op zware en vochtige 
grond. Het pH van de grond speelt eveneens een 
belangrijke rol. Heide gedijt zeer goed in zure 
grond en de hortensia verandert van kleur al naar-
gelang de pH waarde van de grond… 
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muur

hortensia

Ecologisch 
onderhoud

Ongeduld, perfectionisme en gemakzucht maken 
dat we te veel onze toevlucht nemen tot het gebruik 
van een grote hoeveelheid chemische producten 
om onze tuin te bemesten en te onderhouden. Wij 
denken zo tijd te winnen en onze taak te vergemak-
kelijken. Toch is het gebruik van deze producten heel 
schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor de ge-
bruiker zelf. Tevens is dit overbodig in een natuurlijke 
tuin waar de biodiversiteit hiervoor zelf zorgt.
Egels, insecten en planten doen immers dit werk 
in onze plaats omdat, zoals in eender welk ecosys-
teem, er een evenwicht ontstaat tussen « vernie-
lers/roofdieren ». 

Het gaat er dus niet om chemische producten te 
vervangen door meer “natuurlijke”, maar wel om 
onze tussenkomst te beperken en de natuur zelf 
zijn gang te laten gaan. Daarenboven zal het na-
leven van enkele eenvoudige regels de groei van 
de planten bevorderen en aanvallen van insecten 
en andere kleine organismen beperken.
Hier zijn ze dan!

1. Planten aangepast aan de grondsoort

Vingerhoedskruid groeit niet in dezelfde grond als 
meidoorn. Rododendron verkommert en sterft af in 
kalkgrond, zelfs indien men heidehumus toevoegt.
We moeten er ons bij neerleggen en aanvaarden 
dat er geen duurzame oplossing is om de samen-
stelling van de bodem te wijzigen. Laat ons dus 
geen tijd verliezen om te trachten de niet geschikte 
soort vegetatie aan te passen aan onze tuin. 

Fytosanitaire 
producten zijn 
verboden als  

men zijn tuin door 
Natagora wil  

laten labelen.
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Het gebruik van 
bleekwater is totaal 
af te raden om 
onkruid op  
betegelde 
oppervlakten te 
bestrijden.

Het gevecht tegen ongewenste wilde planten (nog 
steeds te veel “onkruid” genoemd) is een strijd zon-
der einde. Het heeft geen zin om hierdoor onze 
stemming en gezondheid in het gedrang te bren-
gen. Probeer ze te aanvaarden, ze zijn nuttig en som-
migen mogen zelfs worden gegeten (bijvoorbeeld 
de blaadjes van de paardebloem). Laat ze groeien 
op verschillende plaatsen in de tuin. Om ze onder 
controle te houden in een bloemperk nabij het 
huis, op een betegeld oppervlak of in de moestuin,  
verwijder je ze met de hand of eventueel met een 
schoffel. Het manuele wieden is nog steeds het doel-
treffendst en het milieuvriendelijkst voor de natuur. 

Preventief uitstrooien van haksel of mulch in bloem-
perken is efficiënt om de toename van  ongewens-
te wildgroeiende planten te beletten (tenzij het om 
diep gewortelde soorten gaat, zoals de paarden-
staart, de winde of het kweekgras). Ze bevorderen 
eveneens de werking van micro-organismen, ver-
eenvoudigen de vorming van humus en bescher-
men de grond tegen weer en wind. 

3. Hoe, indien nodig, «ongewenste wilde 
planten» verwijderen?  

is een uitstekend hulpmiddel om de grond te be-
werken. Met de spade gaat men daarentegen de 
verschillende samenstellingen van de grond ver-
mengen en de diepere steriele lagen naar boven 
brengen. Zorg er ook voor dat de grondwormen 
niet worden vernietigd omdat deze onontbeerlijk 
zijn voor het verluchten van de grond. woelvork

Humus wordt 
bekomen door de 

ontbinding van 
organische stoffen in 

de grond.

Groenbemesting: 
snelgroeiende 

planten die men 
tijdelijk heeft laten 

groeien in de 
moestuin en daarna 

gebruikt om in de 
grond te verwerken.

Humus is de sleutel voor een gezonde tuin. Vol-
doende aanwezig geeft het de garantie voor een 
rijke en vruchtbare grond. Inderdaad, humus ab-
sorbeert en houdt het water goed vast, beschermt 
de structuur van de grond en zijn biologische acti-
viteit, en levert alle voedingselementen noodzake-
lijk voor het groeien van gewassen. Om deze pre-
cieuze humuslaag in stand te houden volstaat het 
om gemaaid gras, dode bladeren, dennennaal-
den, schors en dierenuitwerpsels te laten liggen, 
omdat deze tijdens hun ontbinding een natuurlijke 
verrijking geven aan de grond. 

De grond van een natuurlijke tuin moet niet regelma-
tig bemest worden. Daarentegen kan de grond van 
een moestuin natuurlijk verrijkt worden met compost, 
gedroogd mest of groenbemesting. Groenbemes-
ting verstikt daarenboven wilde planten (“onkruid”) 
en beschermt de grond tegen erosie. 

Het bewerken van de grond verbetert eveneens 
de vruchtbaarheid. Een woelvork (of grelinette, 
omspitgaffel, woelvork Guerilu of bio-woelvork) 

Groenbemesting : 

phacelia, klaver, erwt, zuring, rolklaver, mos-
terdplant, koolzaad… 

2. Een vruchtbare grond!

34
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4. « Storende » dieren

Ontzie spinnen en insecten

Spinnen en insecten maken deel uit van de biodi-
versiteit, spelen een rol in het bestuivingproces en 
dienen als voedsel voor de vogels, de amfibieën 
en de kleine gewervelde insecteneters. Deze klei-
ne diertjes zijn grotendeels ongevaarlijk voor de 
“grote dieren” die wij zijn. De darren, de manne-
tjesbijen, de zweefvliegen, de kevers, de libellen, 
de vlinders, de groene gaasvliegen, de « oorwur-
men»… steken niet. Laat ze dus leven, want ze zijn 
waardevolle bondgenoten in de strijd tegen an-
dere plantenvernielende insecten en helpen mee 
aan het ecologische evenwicht in de tuin.

Zo kunnen we rekenen op insecten zoals spinnen 
en lieveheersbeestjes die met tientallen bladlui-
zen en schildluizen verslinden; de zweefvliegen en 
de goudogen waarvan de larven de bladluizen 
voeden; de oorwurmen die larven, insecteneitjes, 
bladluizen en kleine rode spinnen….. opeten.

Spinnen en  
insecten zijn  
heel nuttig!

kruisspin

oorworm

lieveheersbeestje

Bodembedekkers, zoals de kleine maag-
denpalm, het kruipende zenegroen, de 
hondsdraf, het klokje of sommige geraniums, 
hebben ze hetzelfde effect als mulch, ze ver-
mijden het groeien van onkruid.

Mossen zijn nuttig voor de vogels om hun nes-
ten mee te bouwen. Tracht ze dus niet syste-
matisch te elimineren. Preventief moeten we 
vermijden het gazon te kort te maaien want 
dat bevordert hun aangroei. Om deze te be-
perken kunnen we de grond inkerven en vul-
len met compost.

kleine maagdenpalm

zenegroen



Toepassen van 
verschillende 
remedies om de 
strijd aan te gaan 
tegen slakken is 
doeltreffender dan 
het afzonderlijke 
gebruik van elk van 
deze remedies. Denk 
eraan!

Geultjes en vallen gevuld met water of bier zijn 
ook doeltreffend tegen kruipende dieren.

Je kunt ze ook van planten weghouden door ze 
aan te lokken met stukjes aardappel, rotte toma-
ten of pompelmoesschillen. 

Naakt- en huisjesslakken kunnen we ook zelf 
“plukken” onder planken die we speciaal hier-
voor op kwetsbare plekken in onze tuin hebben 
gelegd.

Hulpplanten

Sommige sterk geurende planten hebben de 
eigenschap insecten af te weren of aan te  
trekken en ze hierdoor van andere plan-
ten weg te houden. We kunnen afwe-
rende en aantrekkende soorten planten 
nabij gewassen die we wensen te be-
schermen of anders hun b l a -
deren en takken 
verzamelen en 
ze bij de aange-
taste planten 
leggen. 

Bij een massale 
aanval van blad- en 

schildluizen kan 
je in de handel 

larven van inheemse 
lieveheersbeestjes 

aanschaffen.

Geef insecteneters een onderkomen

Tracht om op een bestendige manier insecten-
etende dieren in je tuin aan te trekken door hun een 
schuilplaats te geven: bomen, struiken en nestkast-
jes voor de vogels; poel en houtstapels voor de am-
fibieën; takken van bomen, dode bladeren en com-
post voor  egels… zij zijn gek op slakken en rupsen. 

Middelen voor een zachte bestrijding

Als onze tuin voortdurend wordt aangevallen door 
« vernielende » insecten of door vraatzuchtige slak-
ken, bestaan er milieuvriendelijke bestrijdingsmid-
delen. Zo kunnen tegen vliegende insecten heel 
fijngemaasde netten over de te beschermen plan-

ten geplaatst worden. 

Zand, dennennaalden, verbrijzelde 
mosselschelpen en as kunnen 

eveneens rondom de planten 
worden gelegd want naakt- 

en huisjesslakken houden 
er niet van om zich daarin 

te verplaatsen.
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Recept voor mest en een  
aftreksel van brandnetel

Handschoenen aandoen, ongeveer 1 kg jon-
ge planten plukken (zonder wortel en vóór 
ze opschieten). Fijnhakken en op de bodem 
van een emmer leggen, 10 liter regenwater 
toevoegen, 15 dagen laten trekken en regel-
matig omroeren. Als de geur heel sterk wordt, 
is dat het teken dat de mest klaar is. Daarna 
door een nylonkous gieten om te filteren.

Los 1 liter van dit aftreksel op in 10 liter water 
om te gebruiken voor bemesting en als ver-
sterkend middel. Een hogere concentratie is 
aanbevolen voor het bestrijden van « onge-
wensten ». Dagelijks, gedurende drie dagen, 
de te behandelen bladeren dan bestuiven 
met dit preparaat. 

Tegen bladluizen volstaat het de planten, zo-
als voor de mest, op 10 liter water te laten trek-
ken gedurende 12 u. en daarna over de aan-
getaste bladeren te gieten of te verstuiven. 

Br
an

dn
et

el

Aftreksels

Indien de geplaatste bestrijdingsmiddelen, een 
manuele tussenkomst en de roofdieren de woe-
kering van « ongewensten » niet kan voorkomen, 
kunnen plantenaftreksels goede resultaten geven. 
Zoals: brandnetel tegen bladluizen, paardenstaart 
en boerenwormkruid tegen schimmels, rabarber 
tegen naaktslakken.

Snoeien

Tenslotte kunnen we indien nodig snoeien en de 
te erg aangetaste delen van de planten verwijde-
ren. Gebruik deze echter niet om te composteren 
anders zou je de hele tuin kunnen besmetten.

Oost-Indische kers trekt bladluizen aan; 
boerenwormkruid houdt mieren, koolwitjes, 
wortelvliegen, zaagwespen, mijtachtigen 
en bladluizen weg; lavendel houdt mieren, 
naakt- en huisjesslakken en bladluizen op af-
stand; het Afrikaantje (“stinkertje” of tagetes) 
houdt bijna alle insecten en draadwormen 
op afstand; vele insecten houden niet van 
alsem; look bezit kiemdodende en schim-
melwerende eigenschappen en houdt de 
vliegen weg van de wortels. Bernagie met 
zijn behaarde stengels weert naaktslakken af 
want zij mijden dit contact.

paardenstaart

afrikaantje

oost-indische kers

boerenwormkruid



Recept voor mest van  
boerenwormkruid

Laat een halve kilo plukverse planten en 
bloemen in 10 liter water trekken gedurende 
24 uur. Daarna laten koken, filteren en laten 
afkoelen.

43

bo
er

en
wo

rm
kr

ui
dRecept voor een aftreksel van 

paardenstaart

1 kg planten gedurende 24 uur in een weinig 
water laten weken, een kwartier laten koken 
en laten afkoelen. Voor gebruik oplossen in 
10 liter water.
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In de parken, groene ruimten en op 
speelpleinen, is het bijvoorbeeld 
verboden om:

• schade te berokkenen aan bomen, gras-
velden, beplantingen, voetpaden, we-
gen en allerhande uitrustingen;

• over de omheining te klimmen;

• de kinderen zonder toezicht te laten;

• spelen of activiteiten te beoefenen die 
voorbijgangers of buurtbewoners zou-
den kunnen hinderen, de kalmte van 
de plaats en de rust van de wandelaars 
zouden kunnen verstoren en de fauna of 
flora zouden kunnen beschadigen;

• vuur te maken;

• dieren te voederen, tenzij op speciaal 
hiervoor voorziene plaatsen;

• …

Beboetbaar gedrag:

• honden of andere gezelschapsdieren 
hun behoefte laten doen op plaatsen 
die hiervoor niet speciaal voorzien zijn en 
de uitwerpselen laten liggen;

• ergens anders afval gooien dan in de 
vuilnisbakken;

• clandestien storten van voorwerpen of 
vuilnis.
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De Brusselse
groene ruimten

Thuis over zijn eigen stukje natuur beschikken is 
heel aangenaam, of het nu is om te tuinieren of 
om de duizend en één metamorfoses van de na-
tuur tijdens de seizoenen te observeren. Maar, 
veel Brusselaars hebben geen tuin, of hij is te 
klein om er kinderen te laten in spelen. Laten we 
daarom genieten van de vele groene openbare  
ruimten die er in Brussel en de randgemeenten zijn. 
Het Brussels Gewest heeft immers meer groene ruim-
ten dan andere hoofd- en grote Europese steden: 
parken, bossen, het Zoniënwoud, kerkhoven… waar 
het aangenaam is om te wandelen, te lezen… 

Deze groene ruimten zijn echter zeer onregelmatig 
verspreid. Al de zones aan de rand van het Gewest 
hebben een groengehalte gaande van 30 tot 71% 
met bossen, vochtige zones, landbouwzones… daar 
tegenover geniet het stadscentrum slechts van 10% 
groengebied (voornamelijk openbare parken). We 
moeten ons dus soms verplaatsen (… wel te ver-
staan met het openbaar vervoer of per fiets) om 
ons in een groene omgeving te bevinden. 
Op het los blaadje toegevoegd aan deze brochure 
vind je een kaart waarop de voornaamste parken 
en groene ruimten op het  grondgebied van de 
Stad Brussel worden weergegeven.

Naargelang de ligging worden deze parken ofwel 
onderhouden door de Dienst Groene Ruimten van 
de Stad Brussel of door de dienst Groene Ruimten 
van Leefmilieu Brussel.
We kunnen volop van deze groene ruimten ge-
nieten gedurende de openingsuren, op voor-
waarde dat we de bestaande in voege zijnde 
regels respecteren.

Geniet van de vele 
groene ruimten op 

het grondgebied  
van de Stad.
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Achteruitbouwstrook : 
onbebouwde en 
beplante zone, 
gelegen tussen de 
openbare weg 
en de gevel van een 
woning.

Achteruitbouwstrook : 
parkeren verboden!

minstens 50% van de oppervlakte uit een door-
laadbaar gedeelte, t.t.z. volle grond met beplan-
tingen.

De reglementen waarop de onderstaande tekst 
steunt komen, volgens de aanwijzingen, uit het 
Burgerlijk Wetboek (BW), het Veldwetboek (VW), 
de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 
(GSV), het Bouwreglement van de Stad Brussel 
(BSB), het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Orde-
ning (BWRO), het Algemeen Politiereglement van 
de Stad Brussel (APSB) en de Besluiten van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering (BBHR).
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De tuin 
en de wet

Deze samenvatting van de van kracht zijnde basis-
wetgeving en –reglementering bij de Stad Brussel 
zal je toelaten uit te maken wat toegelaten of ver-
plicht is geworden bij de aanleg of het onderhoud 
van je tuin teneinde een goede verstandhouding 
te hebben met je buur. 

Sommige inrichtingen zijn onderworpen aan een 
stedenbouwkundige vergunning, anderen zijn er-
van gevrijwaard.
Voor elke aanleg is het aanbevolen je te wenden 
tot het Departement Stedenbouw (Stedenbouw-
kundige Inlichtingen) of tot de cel Milieuraadge-
ving van de Stad Brussel..

Naast een algemene reglementering bestaan er 
soms ook stedenbouwkundige voorschriften, ei-
gen aan je wijk, vastgelegd in een Bijzonder Be-
stemmingsplan (BBP) of een verkavelingvergun-
ning. Deze voorschriften gaan over het type bouw, 
de hoogtes, de materialen…

Kortom, weet dat wat betreft stedenbouw, de term 
« tuin » valt onder het begrip « achteruitbouwstrook 
» en « zone van koeren en tuinen » van de GSV 
(Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening).
Op de achteruitbouwstrook mag een tuin worden 
aangelegd met beplanting in volle grond. Maar 
deze mag niet worden omgevormd tot parkeer-
ruimte, noch worden bedekt met ondoorlaatbare 
materialen, behalve de paden naar de inkom-
deuren en de garagepoorten en moet regelmatig 
onderhouden worden.
De zone voor “koeren en tuinen” bestaat voor 

Zone van koeren 
en tuinen: 

vegetatiezone, 
grasperk, watervlak, 

speeltuigen voor 
kinderen… gelegen 

achteraan de woning.

Minstens 50% van 
de “zone voor koeren 

en tuinen” bestaat 
uit volle grond en is 

beplant. 
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houden is het te omheinen door een muur of een 
traliewerk volgens de  bevolen rooilijn. De muren en 
het traliewerk, evenals hun onderbouw en bedekkin-
gen moeten uitgevoerd zijn in duurzame materialen 
en een esthetisch aspect hebben » (art. 34, BSB).
De omheining moet regelmatig onderhouden wor-
den. Op de achteruitbouwstrook moet de hoogte 
lager zijn dan 1 m.

De gemene muren

Iedere muur wordt vermoed gemeen te zijn wanneer 
hij als scheiding dient tussen twee koeren of tuinen, 
behalve als er een titel of een teken is die het tegen-
deel aangeeft (art. 653,VW), namelijk, als er een over-
eenkomst of geschreven document bestaat of een 
grensteken dat kan bewijzen dat de muur slechts ei-
gendom is van één van de twee eigenaars.
In de tuinen van de stad b.v., helt een niet gemene 
muur helemaal over naar de kant van de eigenaar.

Wanneer mag men een gemene muur eisen?

In de steden en voorsteden kan elke eigenaar zijn 
buur verplichten om bij te dragen tot het bouwen 
en herstellen van een muur tussen twee huizen, 
koeren of tuinen (art. 663, BW). Deze verplichting 
tot omheining bestaat niet voor terreinen die niet 
bestemd zijn voor bewoning (velden, aangrenzen-
de braakliggende terreinen …).

1. De omheiningen

Mag men zijn eigendom afsluiten?

Elke eigenaar heeft het recht zijn goed af te slui-
ten, tenzij er recht van doorgang of erfdienstbaar-
heid bestaat (zelden het geval in de stad). Enkel 
levende hagen (zie punt 2 « De hagen »), mogen 
als omheining geplaatst worden op de uiterste 
grens van zijn eigendom (art. 30, VW).

Wanneer is een omheining verplicht?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest preciseert de 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 
(GSV) dat « het onbebouwde terrein dat grenst 
aan een openbare weg en dat ofwel omringd is 
door bebouwde terreinen, ofwel gelegen is in een 
huizenblok dat voor meer dan driekwart van de 
oppervlakte bebouwd is, langs de rooi- of bouw-
lijn moet worden afgesloten door een omheining. 
Deze omheining moet stevig in de grond beves-
tigd zijn met het oog op de stabiliteit; moet min-
stens 2 meter hoog zijn; moet een reliëf hebben 
dat het aanplakken ontraadt; mag geen gevaar 
vormen voor de voorbijgangers en moet een toe-
gangspoort hebben die naar het terrein toe open-
gaat “ (art. 14, GSV).

Daarenboven preciseert de Gemeentelijke steden-
bouwkundige verordening voor het grondgebied 
van de Stad Brussel dat « elke eigenaar van een 
grond die paalt aan de openbare weg eraan ge-

De verplichting om 
te omheinen is niet 

van toepassing 
voor onbebouwde 
terreinen, ingericht 

als toegankelijke 
ruimte voor  

het publiek.
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Een vrije haag is 
een levende haag 
waarvan sommige 
bomen niet steeds 
opnieuw gesnoeid 
moeten worden.

Opgelet, op de 
achteruitbouwstrook 
mag geen enkele 
beplanting, behalve 
uitzonderlijke 
toelating, hoger zijn 
dan 1,50 m,  
(art. 35, BSB).

Een haag is gemeenschappelijk als ze geplant is 
op de grens van beide eigendommen en privaat 
als ze maar aan één eigenaar toebehoort.
Een haag geplaatst op de grens wordt vermoed 
gemeen te zijn indien er geen tegensprekelijk 
merkteken of overeenkomst is. Een haag wordt  
“levend” genoemd als ze is samengesteld uit le-
vende vegetatie; daartegenover bestaat de dro-
ge haag uit takken. 

Wat is de hoogtelimiet van een haag? 

Er is geen beperking voor de hoogte van een 
haag. De private haag mag in de meeste geval-
len hoogstammige boomsoorten bevatten, voor 
zover de bomen gesnoeid worden. Bij een ge-
mene haag is de hoogte vrij, voor zover de twee 
mede-eigenaars hiermee akkoord gaan.

Indien je omgeving vindt dat een haag te hoog 
of te massief is geworden kan je ze best vrijwillig 
snoeien. 
Maar, zelfs als je buur mag eisen de haag in te 
korten, zal hij via gerechtelijke weg nooit verkrij-
gen dat ze omwille van schaduwvorming moet 
verwijderd worden.

2. De hagen  

Een gemene muur 
behoort toe aan de 
eigenaars van twee 

aan elkaar grenzende 
percelen, op de 

perceelgrens wordt 
de gemene muur 

opgericht. 

Enkele te respecteren regels : 
Een buur mag in de gemene muur geen 
holte maken of ertegen een bouwwerk aan-
brengen of doen steunen, zonder toestem-
ming van de andere buur (art. 662, BW). 

Er moet geen afstand in acht genomen wor-
den voor het planten van geleide fruitbomen; 
ze mogen door beide eigenaars langsheen 
de gemene muur geplant worden (en tegen 
een private muur enkel door de eigenaar) 
(art. 35, VW). 

Optrekken van een gemene muur 

Om een scheidingsmuur op te trekken is een ste-
denbouwkundige vergunning vereist, maar de 
tussenkomst van een architect is niet verplicht 
(BWRO). In Brussel is de hoogte van de scheidings-
muur tussen koeren en tuinen vastgesteld op 2m75 
(art. 48, BSB).

Onderhoud en aanleg

Behoudens zijn recht van mede-eigendom af te 
staan, moet elke mede-eigenaar zijn aandeel 
betalen voor het onderhoud of het herstellen van 
de muur.
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Wat moet de huurder doen?

De huurder moet regelmatig de hagen snoeien. 
Hij moet er voor zorgen dat de vergane bosjes wor-
den vervangen. Maar als de ganse haag (bijvoor-
beeld door vrieskou), moet vervangen worden, zijn 
de kosten ten laste van de verhuurder.

3. Bomen en struiken 

De Belgische wetgeving maakt een onderscheid 
tussen hoog- en laagstammige bomen. Maar deze 
omschrijving berust niet op de werkelijke staat van 
de bomen. De indeling in hoog- of laagstammen 
houdt rekening met de hoogte die de beplanting 
van nature uit kan bereiken en niet met de hoogte 
waarop ze kan worden gehouden.

Deze indeling hangt dus hoofdzakelijk af van de 
boomsoort, bijvoorbeeld het toppen van een boom 
zal zijn aard van hoogstam niet ontnemen.

Worden beschouwd als hoogstammen : 
de bomen waarvan de stam minstens 40 cm 
omtrek heeft op 1,50 m van de grond en die 
minstens 4 m hoog kan bereiken.
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De opbrengsten 
en kosten voor het 

snoeien, het oogsten 
van het fruit en 

het inzamelen van 
het hout van de 

gemene haag worden 
onderling verdeeld 

(art. 33, VW).

Om de 
voorbijgangers niet 

te hinderen  mag 
de haag niet langs 
de openbare weg 

overhangen.

Hoe een gemene haag planten?

Een gemene haag wordt geplant op de scheidings-
lijn tussen twee percelen en met gedeelde kosten. 
De eigenaars moeten wel akkoord gaan voor het 
aanplanten op de scheidingslijn. Indien je van plan 
bent om een haag te planten, spreek er dan over 
met je buur, hij zal misschien geïnteresseerd zijn 
voor je initiatief. Bij gebrek aan een akkoord om 
ze gemeen te plaatsen, kan je altijd een privatieve 
haag zetten, en dit op 50 cm van de rand van je 
eigendom. Het onderhoud van de haag is ten laste 
van de eigenaars. 

Hoe een privatieve haag planten?

Een privatieve haag moet geplant worden op 
50 cm van de scheidingslijn (art. 30 en 35, VW). 
Men kan deze afstand maar beter respecteren 
want indien deze niet wordt nageleefd kan je 
verplicht worden de haag te verwijderen.
Er is echter voorgeschreven dat, als de haag al 
meer dan 30 jaar bestaat op een afstand kleiner 
dan deze die is voorgeschreven, ze mag blijven 
staan. 

Voor het onderhoud van deze haag, om ze te 
snoeien en het snoeisel weg te halen (dit is het 
“ladderrecht “) heb je het recht om het terrein 
van je buur te betreden. Indien het terrein afge-
sloten  is, moet je doorgang vragen aan je buur 
(art. 31, VW).
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toelating mag de eigenaar immers bij je vertrek 
eisen de planten op je eigen kosten te rooien en 
desgevallend ook een schadevergoeding en in-
tresten aanrekenen.
Indien de eigenaar echter de beplantingen, uitge-
voerd door de huurder, wenst te behouden, moet 
hij hun waarde en het arbeidsloon terugbetalen 
(art. 555, BW).

De bladeren, takken en het fruit

Wie mag of moet snoeien?

Degene over wiens eigendom de takken van een 
niet gemene boom hangen, kan zijn buur verplich-
ten die takken af te snijden (art. 37, VW). Maar op-
gelet, deze persoon mag het recht niet in eigen 
handen nemen. Indien een buur, zonder vooraf-
gaandelijk akkoord van de eigenaar of de vrede-
rechter, takken afsnijdt, kan hem een administratie-
ve sanctie opgelegd worden (schadevergoeding).

Het is verboden 
takken af te snijden 
van een boom van 
een buur, zelfs indien 
ze op je terrein 
overhangen.

De afstand voor 
het planten wordt 

berekend vanaf het 
midden van de boom 

of de struik.

De beplanting

Wanneer is beplanting beperkt of verboden?

Gelukkig is elke beplanting toegestaan als ze uit-
gevoerd wordt op een toegelaten afstand. Op de 
achteruitbouwstrook mag de vegetatie een hoog-
te van 1,50 m echter niet overschrijden, maar het 
type en aantal planten is niet beperkt. Het is dus 
raadzaam soorten te kiezen die weinig moeten 
gesnoeid worden.

Wat is de minimumafstand voor beplanting?

Hoogstammige bomen, waarvan de groei dient 
vrijgelaten te worden, moeten verplicht geplant 
worden op een minimum afstand van 2 m en de 
andere bomen of struiken op een minimum af-
stand van 50 cm van de scheidingslijn tussen de 
twee eigendommen (art. 35, VW). Je kunt maar 
beter deze afstand respecteren, want indien dit 
niet het geval is kan een buur eisen dat de plan-
ten gerooid worden, en dit zonder bewijs te moe-
ten leveren van opgelopen schade (art. 36, VW).
Als de bomen er echter al minstens 30 jaar staan 
zonder dat er een bezwaarschrift werd ingediend, 
is er sprake van verjaring en mogen de bomen blij-
ven staan.

Mag de huurder aanplanten?

Als huurder mag je vegetatie aanplanten. Maar 
het is beter een geschreven en ondertekende toe-
lating te vragen aan de eigenaar. Zonder deze 
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Als een boom dicht bij de openbare weg 
een gevaar betekent voor de veiligheid kan 
de Burgemeester een proces-verbaal van 
bevinding laten opmaken en eisen dat de 
eigenaar hem binnen een vastgestelde ter-
mijn omhakt.

Omhakken van bomen

Wanneer is men verplicht om te hakken ?

Als de afstand voor de beplanting niet werd ge-
respecteerd en als gevolg van een klacht van de 
buur, wordt je verplicht een boom om te hakken, 
behalve natuurlijk als er sprake is van verjaring..

Indien je een boom wenst om te hakken

Men heeft steeds een stedenbouwkundige vergun-
ning nodig om een hoogstammige boom om te 
hakken (boom die een hoogte van minstens 4 m en 
een stamomtrek van 40 cm op 1,50 m van de grond 
heeft), tenzij het gaat over een dode boom. 

De aanvraag voor een stedenbouwkundige ver-
gunning moet ingediend worden bij de gemeen-
teadministratie, cel Vergunningen van het Depar-
tement Stedenbouw. De dienst Groene Ruimten 
zal ter plaatse komen om de gegrondheid van de 
aanvraag tot omhakken na te gaan en zal een 
gunstig of ongunstig advies geven, met eventueel 
de verplichting tot heraanplanten.

De huurder is 
belast met het 

regelmatig snoeien 
en onderhouden van 

de tuin, volgens de 
regels van  

een goede buur.

Er is geen enkele reglementaire hoogtebeperking 
voor bomen, uitgezonderd:

• voor de achteruitbouwstrook: beplantingen 
van deze tuin mogen, behalve met speciale 
vergunning, niet hoger zijn dan 1,50 m; 

• langs de openbare weg: bomen en beplantin-
gen op private eigendommen moeten zoda-
nig gesnoeid worden dat iedere tak die over 
de openbare weg hangt, zich op minstens 
2,50 m hoogte van de grond bevindt en het 
uiteinde ervan op minstens 0,50 m afstand van 
de rijweg (art. 45, APSB). De politie kan om vei-
ligheidsredenen andere maatregelen of uit-
voeringstermijnen eisen. In dit geval zullen bij 
niet naleving van deze termijnen de werken 
ambtshalve worden uitgevoerd op kosten van 
de eigenaar.

Aan wie komen de vruchten toe?

Vruchten die uit zichzelf op de eigendom van de 
buur vallen, behoren hem toe (art. 37, VW). Echter, 
de vruchten die nog aan de takken hangen be-
horen aan de eigenaar van de boom toe. Dit re-
glement dateert van 1886 en werd opgesteld om 
stroperij tegen te gaan.
De huurder mag de vruchten van de tuin en het bos 
plukken die voortvloeien uit het regelmatig snoeien; 
maar hij mag de bomen niet verplaatsen noch om-
hakken zonder toestemming van de verhuurder
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Hoewel het verboden 
is tuinafval te 
verbranden is 
barbecueën wel 
toegelaten.

4. Andere reglementeringen

Tuinafval

Indien er een huis-aan-huis omhaling van tuinaf-
val bestaat, moet het afval in een hiervoor speci-
aal ontworpen groene zak worden gedaan; de in 
bundels samengebonden takken moeten naast 
de zak worden gelegd. Indien er in je wijk geen 
huis-aan-huis omhaling van tuinafval is, breng 
het dan zelf naar het gewestelijk containerpark 
Noord, het inzamelpunt voor dit soort afval.

De eenvoudigste en tevens de meest ecologische 
oplossing om tuinafval te beheren (dorre blade-
ren, verwelkte bloemen, haag- en struiksnoeisel, 
grasmaaisel…) blijft het thuis composteren. Dit na-
tuurlijke proces transformeert het organisch afval 
in een kwaliteitsvolle, direct bruikbare tuinaarde. 
Takken kunnen achteraan in de tuin worden ge-
stapeld, hiermee kan een reserve worden aange-
legd van klein brandhout (houtkachel, barbecue), 
maar biedt het vooral een schuilplaats voor veel 
dieren, zoals het roodborstje of het winterkoninkje.

We herinneren eraan dat het verboden is je omge-
ving te hinderen door rookwalmen (totaalverbod 
om afval te verbranden), slechte geuren of eender 
welke uitwasemingen. Barbecues daarentegen 
zijn in private tuinen wel toegelaten (art. 23, APSB).

Het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek 

voorziet dat elke 
eigenaar het recht 
heeft te genieten 

van zijn eigendom. 
Als sommige van een 

zonovergoten tuin 
kunnen genieten, 
kunnen anderen 

dat van hun 
beplantingen. 

Wat te doen bij het omhakken van een boom?

Indien je ziet dat een boom wordt omgehakt of 
indien het omhakken gepland is kan je proberen 
dit te voorkomen.

• Tracht eerst te weten te komen of er een vergun-
ning afgeleverd werd: je kunt inlichtingen ne-
men bij het « call center » van het Departement 
Stedenbouw van de Gemeenteadministratie.

• Als er geen vergunning is moet je de cel Con-
trole (Departement Stedenbouw) verwittigen.

• Als je ziet dat een boom wordt omgehakt en 
je twijfelt of er hiervoor een vergunning werd 
afgeleverd, neem dan foto’s en contacteer de 
cel Controle (Departement Stedenbouw).

Klachten over schaduw en hinder

Om te vermijden dat een buitensporig aantal on-
enigheden van burenhinder (schaduw, afgeval-
len bladeren of fruit…), bij het Vredegerecht wor-
den aangeklaagd, moet de werkelijke schade 
kunnen bewezen worden (zie het hoofdstuk over 
burenhinder). 

De vonnissen van de vrederechter staan over het 
algemeen het behoudt of het inkorten tot op een 
precieze hoogte toe, rekening houdend met ie-
ders belang. Zelden zijn er gevallen waar het ver-
wijderen van een beplanting wordt geëist.
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Voor een goede 
buurtsfeer is het 
aangeraden het 
geluidsniveau van 
muziek of tuinfeesten 
te beperken en 
storende geluiden na 
22 u. te vermijden.

Geluid

Op zon- en feestdagen is het verboden grasmachi-
nes of andere tuingereedschappen met motor te 
gebruiken; op andere dagen is het gebruik ervan 
verboden van 20 u. tot 7 u. (art. 6, BBHR van 21 novem-
ber 2002 betreffende de strijd tegen buurtlawaai).

Burenruzies en gerechtelijke procedures

Niet alle inrichtingen en acties zijn gereglemen-
teerd. Het gebeurt dat buren, particulieren of zelfs 
ondernemingen in conflict raken. Indien je een 
meningsverschil hebt met een buur, probeer dan 
altijd het geschil te regelen door een gesprek, een 
dialoog om zo voor de twee partijen een bevredi-
gende oplossing te vinden.
Een onderling akkoord is verreweg de eenvoudig-
ste en de goedkoopste oplossing. Indien het con-
flict niet opgelost raakt kan een verzoeningspro-
cedure helpen om een overeenkomst te vinden. 
Als er geen vergelijk gevonden wordt kan een pro-
cedure voor burengeschillen ingezet worden.

De verzoeningsprocedure

Dit is een gratis procedure waarvoor geen advo-
caat vereist is. Het volstaat de vrederechter van 
het kanton van de plaats van het geschil aan te 
schrijven en hem te vragen de verschillende partij-
en op te roepen met het oog op een verzoening.
In deze brief wordt het geschil omschreven en 
de namen en adressen van de andere partijen  

Vraag informatie 
bij de Dienst voor 

Stedenbouwkundige 
Inlichtingen.

Afdaken, tuinhuisjes en andere inrichtingen

Als je een afdak, tuinhuisje of miniserre wil plaat-
sen, moeten bepaalde voorschriften nageleefd 
worden (art. 21, BBHR van 13 november 2008 be-
treffende de handelingen en werken, vrijgesteld 
van een stedenbouwkundige vergunning).
Voor het oprichten van een bijkomend bouw-
werk van bovengenoemd type heb je geen ste-
denbouwkundige vergunning nodig, op voor-
waarde dat het wordt gebouwd in het gedeelte 
“koeren en tuinen” en dat de oppervlakte ervan 
niet meer dan 9 m2  en de totale hoogte niet 
meer dan 3 m bedraagt. 
Je moet weten dat in vele BBP’s de bouw van 
tuinhuisjes verboden is. 

Voor de aanleg van een siervijver heb je geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig indien 
deze wordt aangelegd in het gedeelte “koeren en 
tuinen”, op een afstand van minstens 2 m van de 
aanpalende eigendommen en de oppervlakte 
ervan niet groter is dan 20 m2.
Er is geen enkele stedenbouwkundige vergunning 
nodig voor een regenwaterreservoir, op voorwaar-
de dat hij ondergronds geplaatst wordt.
Overigens is het ten strengste verboden de ach-
teruitbouwstrook te verbouwen om dienst te doen 
als parkeerplaats. Voor deze werken is een ste-
denbouwkundige vergunning verplicht. Bij inbreuk 
wordt proces-verbaal opgemaakt en zal de over-
treder de plaats in haar oorspronkelijke staat moe-
ten te herstellen.
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tolereerde normen in een bepaald type leef-
milieu of wijk worden geschonden.

vermeld. Betrokkenen zullen opgeroepen worden 
en de vrederechter zal, na iedereen gehoord te 
hebben, een schriftelijk voorstel doen.
Indien de buur niet komt opdagen, of als er geen 
akkoord wordt bekomen, kan overgaan worden 
tot de volgende stap, de dagvaarding.

De procedure burengeschillen

Het is deze procedure voor burengeschillen die, 
in sommige gevallen, toelaat schadeloosstelling 
te krijgen (schadevergoeding, verplichting tot het 
nemen van maatregelen…). Wend je steeds tot de 
vrederechter. Bij deze stap kan je best eerst een 
advocaat raadplegen want het is een zeer inge-
wikkelde procedure. 

Om deze zaak aanhangig te maken bij het ge-
recht moet een overtreding of een abnormale 
buurtverstoring kunnen worden bewezen. Deze 
twee begrippen zijn heel vaag beschreven in de 
wet. Er bestaat geen absolute regel en het is dus 
de rechter die een oordeel zal vellen en trachten 
de knoop door te hakken. Verwijzend naar recht-
spraken, kunnen we als basisprincipes van buren-
geschillen aanhalen:

• er is een overtreding wanneer de verantwoor-
delijke voor de schade de verplichting om be-
hoedzaam te zijn niet heeft nageleefd, wanneer 
het probleem technisch te voorkomen was…

• er is een abnormale buurtverstoring als het 
probleem een bepaalde verdraagzaamheid-
drempel overschrijdt, wanneer de normaal ge-

De dagvaarding 
is de officiële 

overhandiging 
door een 

gerechtsdeurwaarder 
van een 

oproepingsbrief voor 
een openbare zitting 
op het Vredegerecht.

Vraag eerst aan je 
advocaat hoe je 

kansen op slagen 
liggen en hoeveel 

de kostprijs zal 
bedragen.



64 65

Om er meer 
over te weten

Boeken - Brochures

• Attacting wildlife to your garden, John A. Burton & David Tipling, 2005, 176 blz.

• Natuur in eigen tuin” Machteld Klees, februari 2004, 120 blz.

• De Ecologische Siertuin, John Rigaux & Rosette Van Cauteren, 2001, 245blz.

• De groene tuin, Jurgen Smit, maart 2009, 191blz.

• De milieuvriendelijke siertuin, J. Farjon, Goedkoop, e.a., 2002, 120blz.

• Ecologisch tuinieren voor beginners, Geert Gommers & Greet Tijskens, Velt, 
2007, 70blz.

• Een natuurlijke en gezellige tuin, Uit. Leefmilieu Brussel, mei 2008, 37blz.

Websites

www.natagora.be/index.php?id=461
"Fiches Gestion Réseau Nature" van Natagora. Alle Inlichtingen over natuurlijke 
tuinen. De fiches zijn tweetalig

http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/tuin_271.aspx
tips voor een tuin vol vogels, vlinders en nuttige insecten…

www.natureaujardin.be
alles over brusselse activiteiten in verband met naturlijke tuinen.

www.nl.vivara.be
online winkel voor vogels, voedsel, troggen en broedkooi en voor vogels en insekten.

www.tuinadvies.be/eetbare_bloemen_soorten_eten.htm
lijst van eetbare bloemen en hun gebruik

http://jootje.infoteur.nl/specials/eetbare-bloemen.html
lijst van eetbare bloemen en hun gebruik

http://www.brussel.be/artdet.cfm?id=4402& 

inlichtingen over gemeentepremies die door de stad Brussel worden toegekend.

www.bruxelles.be/artdet.cfm/5443& en www.ecli.net/rbc/default.htm
openingsuren, activiteiten, plannen… van de voornaamste parken van de Stad 
Brussel.

www.reseau-nature.be
Praktische inlichtingen in verband met naturlijke tuinen.

Nuttige adressen
Stad Brussel
www.brussel.be

Milieuraadgeving
Eikstraat 8
1000 Brussel

 02 279 33 10
Milieuraadgeving@brucity.be
Groene Zones
Werkhuizenkaai 97
1000 Brussel

 02 279 61 00
groeneruimten@brucity.be

Urbanistische inlichtingen
Anspachlaan 6 – 11de verdieping
kantoor 12
1000 Brussel

 02 279 31 03
Plan.steedenbouw@brucity.be

Toelatingen
Anspachlaan 6 – 10de verdieping
kantoor 00
1000 Brussel

 02 279 29 29
VergunningenStedenbouwkundigeAttes-
ten.Stedenbouw@brucity.be

Contrôle
Anspachlaan 6 – 12de verdieping 
1000 Brussel

 02 279 31 60
VergunningenInbreuken.Stedenbouw@
brucity.be

Andere
Leefmilieu Brussel – BIM
Gulledelle 100
1200 Brussel

 02 775 75 75

www.leefmilieubrussel.be
info@bruxellesenvironnement.be

Gewestelijk containerpark – noord
Rupelstraat 
1000 Brussel

 0800 981 81
www.netbrussel.be

Laboratoria die grondanalyses uitvoeren: 
Agrolab Group, AL-west 
Oct.De Kerchove d’Exaerdestraat 108
1501 Halle

 02 656 09 70 
marc.devits@al-west.be
www.al-west.be

Bodemkundige Dienst van België 
Willem de Croylaan 48
3001 Leuven-Heverlee 

 016 31 09 22
info@bdb.be - www.bdb.be
Ecosem
Firma gespecialiseerd in productie 
van zaden en inheemse planten met 
gecontroleerde herkomst.

 010 88 09 62 - www.ecosem.be

Ecoflora 
Kwekerij van inheemse wilde planten 
en kruiden. 

 02 361 77 61 - www.ecoflora.be

La ferme Nos Pilifs 
Aangepaste werkonderneming die een 
ontwerpdienst en een tuinonderhoud 
biedt alsook een winkel voor tuinartikelen. 

 02 262 11 06 - www.fermenospilifs.be
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Milieuraadgeving 
Eikstraat 8
1000 Brussel

 02 279 33 10
Milieuraadgeving@brucity.be


