Tuin

Groene ideeën
voor oprit,
terras en tuinpad

Neem me eruit en deel me
met buren of vrienden.
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Tekst Lies Rottiers Foto’s Rhe Slootmaekers

Er zijn verschillende redenen om in een tuin een stukje of stukken
verharding te voorzien. Je houdt bijvoorbeeld van buiten eten en je
wilt niet met de poten van tafel en stoelen in de grond wegzakken.
Of je wilt met de auto tot bij de garage kunnen of hem in de voortuin parkeren. De voordelen van een oprit of terras zijn duidelijk:
ze verhogen het gebruiksgemak van je tuin. Toch veroorzaken ze vaak
ook heel wat kopzorgen. Want hoe houd je die verhardingen netjes?

We laten je ontdekken hoe je ongewenste plantengroei op verhardingen
kunt voorkomen, maar ook hoe je
ervan af raakt zonder pesticiden
te gebruiken. Dankzij enkele concrete
voorbeelden, krijg je misschien een
heel andere kijk op de bestrating
in je tuin.

Een goed begin is het halve werk
Ga je een nieuwe tuin aanleggen of een
deel van een oude tuin heraanleggen,
kijk dan eens kritisch naar de geplande
bestrating. Houd in gedachten dat er
planten zullen groeien op alle plaatsen
waar ‘vuil’ ophoopt en waar niet gelopen
wordt. Denk dan aan de voegen tussen
klinkers of tegels, gekke hoekjes, verzakkingen en scheuren. Op losse verhardingen zoals split en grind kunnen overal
planten opduiken. Denk dus goed na over
waar je deze verhardingen wilt toepassen.

enkele vuistregels
• Waar je vaak wandelt, kunnen planten
niet goed groeien. Maak een verharding
dus niet groter dan nodig.
Alles wat je niet regelmatig gebruikt,
vraagt extra onderhoud.
• Hoe meer voegen en organisch
materiaal, hoe meer kans op plantengroei. Niet veel tijd? Kies dan voor grote
tegels of maak de voegen dicht en
zorg voor afwatering naar de tuin.
• In de schaduw duiken er gemakkelijk
algen (groene aanslag) en mos op.
Kies dus voor een materiaal dat niet
glad wordt: geen hout of gladde tegels.
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Hoe meer, hoe beter?

Een mooi terras kan het kloppende hart
van een tuin zijn. Het is bij voorkeur een
plek waar je ontspannen aan tafel kunt
zitten en genoeg beweegruimte hebt.
Een comfortabele afmeting voor zes personen is 3 bij 5 m. Heb je een klein gezin?
Dan is een kleiner terras ook al voldoende.
Voor dat ene feest met de hele familie hoef
je geen enorm terras aan te leggen dat je
verder niet gebruikt. Wat je niet gebruikt
moet je immers wel onderhouden.
Mieroos kan hierover meepraten. →
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Ze heeft een prachtige tuin met bloeiende borders,
gezellige hoekjes en twee grote terrassen. Op een van die
terrassen staat een grote eettafel en een parasol. De hele
zomer lang is het er een zoete inval van vrienden en familie en er wordt vaak buiten gegeten. Het terras ligt er mooi
bij, zonder dat Mieroos er veel omkijken naar heeft. 1

Een groene oprit

Dat geldt helaas niet voor het andere terras. Door allerlei
omstandigheden wordt het nog maar zelden gebruikt.
Er staan een paar verweesde tafels zonder stoelen en het
is er minder gezellig. Het resultaat is dan ook meteen te
zien: in de voegen groeien heel wat planten zoals paardenbloem, melkdistel, straatgras en zelfs bloemen die uit
de border komen. Het terras ziet er, onbedoeld weliswaar,
verwaarloosd uit. 2

Heb je een garage achter in de tuin, dan is de kans groot
dat er een hele oprijlaan aan stenen ligt. Als je verder
geen gebruik maakt van je oprit, zul je regelmatig moeten
vegen om ongewenste plantengroei te voorkomen.
Het kan natuurlijk ook anders. Luk ging op zoek naar
een alternatieve bestrating voor zijn oprit. Naast het huis
heeft hij een carport waar de auto staat. Als de kinderen
en kleinkinderen op bezoek komen is het handig dat er
een tweede auto op de oprit kan staan, en eventueel ook
nog een extra auto ernaast. De hele voortuin vol stenen
leggen, wilden Luk en zijn vrouw echter niet. Dat zouden
ze maar kaal en kil vinden. Uiteindelijk kozen ze voor
grasbetonstenen. Dat zijn betonstenen met grote openingen waarin gras kan groeien. Het voordeel van deze
stenen is dat ze waterdoorlatend zijn, maar toch sterk
genoeg als ondergrond voor een oprit of parkeerplaats.
Dankzij het gras ziet het geheel er groen en vriendelijk
uit, precies wat Luk en zijn vrouw voor ogen hadden.
Luk maait het gras met een duwmaaiertje en met slechts
10 minuten werk ziet de voortuin er netjes uit. 3

Een herkenbare situatie misschien? Wat kun je doen om
dit te voorkomen? Als je een terras niet vaak gebruikt,
stapelt er zich organisch materiaal op in de voegen, in
oneffenheden of scheurtjes. Met wat regen, zonlicht en
de juiste temperatuur ontkiemen aangewaaide zaadjes.
Om dat te vermijden, moet je dit proces verstoren. Dat doe
je heel eenvoudig door regelmatig te vegen. Je slaat daarmee twee vliegen in een klap: je verwijdert het organisch
materiaal zodat er geen planten meer kunnen groeien én
je veegt de al opgekomen jonge planten weg. Iedere week
een keer vegen is voldoende om plantengroei te voorkomen. Voor een terras van 3 bij 5 m is dat ongeveer
10 minuten werk. Is het zo ver gekomen als op de foto,
dan zul je met een onkruidborstel of voegenkrabber eerst
alle planten moeten verwijderen. Een lastiger karweitje
dat je bovendien meer tijd kost. Een drastischer aanpak is
het terras opbreken. Je kunt de stenen gebruiken om een
stapelmuurtje te maken. Vorm de vrijgekomen plek om
tot een mooie border, een hoekje met bessenstruiken of
een stukje moestuin. Keuze genoeg!
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Het is handig om je auto dicht bij huis te kunnen parkeren. Dat kan in een garage of carport, of op een parkeerplaats voor of naast het huis. Het nadeel is dat je er een
stuk van je tuin aan kwijt bent. Voor belasting door
autoverkeer is immers een degelijke bestrating nodig.

Een andere groene oplossing bestaat erin om alleen twee
stroken te bestraten en de rest te laten begroeien met lage
planten. Op een zonnige plek kan dat gras zijn. Ook hier
hoef je alleen maar te maaien en klaar is Kees! 4
In de schaduw doet gras het niet goed; daar kies je maar
beter voor bodembedekkers die weinig of geen zon nodig
hebben. Denk bijvoorbeeld aan kleine maagdenpalm
(Vinca minor) of hondsdraf (Glechoma hederacea). →
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Grasbetonstenen saai?

Helemaal niet! Ze zijn verkrijgbaar in
allerlei vormen en patronen: strak
geometrisch of meer natuurlijk. Zo is er
altijd wel een vorm die bij jouw tuinstijlpast. Liever geen beton? Er bestaan ook
kunststoftegels met honingraatstructuur.
Die vallen minder op en geven stevigheid
aan de ondergrond terwijl er gras kan
groeien in het rooster.

Geef jezelf minder
werk en kies alleen
voor verhardingen
op plaatsen waar je
ze echt nodig hebt.

www.velt.nu

Tuinpaden

Naast terras en oprit leggen veel mensen
ook tuinpaden aan. Strak met grote
tegels of vloeiend met kasseitjes of een
grindpaadje. Het is natuurlijk fijn om met
schone schoenen tot bij het kippenhok,
het tuinhuis of de compostbak te kunnen komen. Toch geldt ook hier: denk
eerst even goed na over wat je echt nodig
hebt, hoe vaak je het pad gaat gebruiken
en hoeveel tijd je wilt besteden aan het
onderhoud. Met een breedte van 80 cm
zit je meestal goed. Moet je met een fiets
aan de hand over het pad kunnen, dan is
100 cm comfortabeler. Losse materialen
of bestrating met veel voegen vragen meer
onderhoud. Wandel je niet vaak genoeg
over het pad, dan zul je moeten vegen
of – bij grind of split – harken.
Last van gladheid door groene aanslag?
Vegen of schuren met scherp zand helpt!
Het zand kun je tussen de beplanting
vegen of opvegen en opnieuw gebruiken.
Naast bestrating, kun je kiezen voor
paden van gras. 5 Als je ze niet te veel
gebruikt, zijn ze het hele jaar door groen.
Gras is geschikt om op te lopen en om
je pad te onderhouden kun je eenvoudigweg maaien.

i.s.m. Vlaamse Milieumaatschappij
www.zonderisgezonder.be
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Moeilijke hoekjes

Er zijn altijd wel van die moeilijke hoekjes waar keer op keer ‘onkruid’ begint te
groeien. Je kun hiervoor creatieve oplossingen vinden. Laat ruimte open tussen
de bestrating en je huis of een andere
muur. Plant of zaai hier geschikte planten
– aangepast aan de standplaats – die je
mooi vindt en je zult geen last meer
hebben van ongewenste plantengroei. 6
Of bekijk het eens anders: spontaan
opgekomen planten kunnen kale stukjes
mooier maken en een grijze omgeving
groener. Op deze foto’s zie je robertskruid 7
bij een drempel naar een voordeur en
varens tussen de voegen van een pad. 8
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