Tuinieren

met
milieuvriendelijke
materialen

In een tuinboek uit de
jaren 80 staat de tip om de
paden in je tuin van asbest
te maken. Onverslijtbaar
en gemakkelijk op maat te
maken. Wat toen vanzelf
sprekend was vinden we nu
niet meer acceptabel. Een
goed moment om na te
denken over de materialen
die we nu in onze tuin
gebruiken. In deze folder
helpen we je op weg.

Ontdek Ecologisch Tuinenpark De Driehoek!

De Driehoek
Ecologisch Tuinenpark

Materialen
Ideaal

•	Takken/staken van
wilg of bamboe
•	Henneptouw
•	Sisaltouw
•	Blad en ander tuinafval
•	Tegels, klinkers
•	Hout: Lariks, Douglas,
vuren
•	Aluminium en glas
•	Houtsnippers
•	Stro
•	Biologische potaarde
• Rauwe lijnolie
•	Terracotta potten
• Kastanje palen

Liever niet
•	Bruin golfkarton
•	Netten
•	Tropisch hardhout
•	Plastic binddraad
•	Turf
•	Kunststof compostbak
•	Plastic bloempotten
•	Acrylverf
• Kunststof elektrabuizen

Beslist niet
• Landbouwplastic
•	Chemisch geïmpregneerd
hout
• Kunstgras
• Anti-worteldoek
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Tuinieren en groeien

met milieuvriendelijke materialen

los over een boom of
struik, maar maak altijd
een dichte kooi, zodat er
geen vogels in verstrikt
kunnen raken.
Compost
Verwerk plantenresten bij
voorkeur op je eigen tuin.
Dat scheelt veel geloop
van en naar de centrale
composthoop. Heb je een
kunststof compostbak
kijk dan of je die kunt ver
vangen door een houten
bak. Of kies voor een losse
hoop. Na een tot ander
half jaar heb je prachtige
compost.

Netten
Blauwe netten zijn beter
zichtbaar voor vogels.
Wees voorzichtig met
netten. Gooi geen netten

Afscheiding
Heggen vormen een
ideale afscheiding. Ook
takkenrillen, stapels van
stammetjes, steenkorven
e.d. zijn geschikt als af
rastering. Kies je voor een
hek, gebruik dan geen
gaas en laat de onderkant
open, zodat egels, padden
en ringslangen vrije door
gang hebben.
Onkruidvrij maken
Gebruik geen landbouw
plastic of anti-worteldoek
om een stukje grond

 nkruidvrij te maken.
o
Plastic microdeeltjes
lekken in de grond en
komen uiteindelijk in je
groente en fruit terecht.
Het beste bedek je de
grond met een dikke laag
blad of stro. Wil je echt
hele grote stukken in een
keer doen, dan kun je ook
kiezen voor bruin golf
karton (zonder opdruk,
plastic en nietjes, onder
meer te krijgen bij fietsen
winkels).

Paden
Paden van baksteen of
tegels vragen weinig
onderhoud. Maar denk
ook eens aan paden van
houtsnippers, gras, of
aangestampte aarde.

Idee Jan Willem Arends  •  Tekening (wasverf en inkt) Fenny Geyssen  •  Tekst Commissie Milieuvriendelijke Materialen

Meer informatie

www.driehoektuin.nl

Voor vragen en advies stuur een mail naar:
milieuvriendelijkematerialen@driehoektuin.nl

