
Tegel Eruit

KOSTEN
voorbeeld voor aanleg en onderhoud

OMSCHRIJVING KOSTEN

BEPLANTING 

TUINGROND

VANAF €10/ 
       TEGEL 
VANAF €5/10L

TOTAAL: VANAF €15

Veel plezier met de aanleg en  
bedankt voor uw initiatief!

5 MIN./DAG 
20 - 40  
MIN./MAAND 
10 MIN./WEEK

ONDERHOUD: 
BEWATEREN  
SNOEIEN 

ONKRUID WIEDEN

Uitleg Kosten
De kosten zijn voor het  
verwijderen van een tegel van 
30 bij 30 cm. Hoe meer tegels 
u weghaalt, hoe meer planten 
u natuurlijk nodig heeft. De 
kans is heel groot dat u wat 
grond zal moeten vervangen 
voor tuingrond. Dit is nodig 
omdat veel planten niet goed 
groeien in klei of zand. Voor 
een oppervlakte van 30 bij 30 
cm heeft u al snel 20 liter  
tuingrond nodig.      

De simpelste manier om meer 
groen in de tuin te krijgen, is door tegels 
eruit te halen en hier iets te planten. Dit kan gras, 
bloemen of een grotere plant zijn. Het helpt tegen  
wateroverlast, is goed voor de biodiversiteit en kan als het 
groot genoeg is, ook hittestress tegengaan. De beplant-
ing legt u wat lager dan de bestaande tegels. Zo verdwijnt 
zo veel mogelijk water in de grond. Het is dus een simpele 
manier om uw tuin en omgeving te verbeteren!

Omschrijving

De hoeveelheid onderhoud ligt aan wat u erin plant. Elke 
vorm van beplanting heeft een aantal basisbehoeften.  
Water geven tijdens droogte, onkruid verwijderen, mesten 
en snoeien horen hier allemaal bij. Een goed onderhouden 
plant ziet er niet alleen mooi uit, maar gaat ook langer  
mee!



Bronvermelding: 
Beeld: BDU Media 

Tekst: D.C. Bergman 
Gemeente Albrandswaard

Tips
• Speel met hoeveel en welke tegels u uit uw tuin haalt! 

Maak er bijvoorbeeld een patroon of ontwerp in. 
• Als u meer tegels verwijdert, vergeet dan niet om er een 

opsluitband omheen te doen. Dit voorkomt dat de tegels 
wegzakken of verschuiven. Let op dat er geen opstaande 
rand ontstaat, zodat het regenwater er nog wel naar de 
planten toe kan stromen.

• Als u een boom(pje) wilt planten moet dit op minimaal 2 
meter van de erfgrens. Als het boompje onder de hoogte 
van een schutting blijft, dan mag het binnen deze 2 meter.

• Verwijder de tegel(s) waar water blijft staan na een  
regenbui.

• Bewaar de tegels op veilige plek in uw tuin of schuur. 
Dus niet in de brandgang of een andere plek waar andere 
misschien komen!

Najaarsplanten 
Guldenroede 
Hemelsleutel 
Herfstaster 
Herfstanemoon 
Koninginnekruid 
Zonnehoed

Schaduwplanten 
Damastbloem 
Hondsdraf 
Longkruid 
Sleutelbloem 
Zenegroen 
Bosanemoon

Bolgewassen 
Sneeuwklokje 
Krokus 
Botanische Tulpen 
Winterakoniet 
Blauw Druifje 
Sterhyacint

Zonplanten 
Clematis 
Kattenkruid 
Scheefbloem 
Vrouwenmantel 
Knolzijdeplant 
Zonneroosje 
Echte Salie 
IJzerhard 
Hartgespan 
Dropplant

Wat te planten


