
Gazon: meer dan sprietjes

©Sven Van Baarle voor Velt
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Geniet van ecologisch 
koken, leven en tuinieren

©Swa De Heel voor Velt



Activiteiten en cursussen



Nog meer inspiratie:
velt.nu/aanbod-workshops-en-lezingen



Publicaties



Seizoenen



Hoeveel oppervlakte van 
Vlaanderen is tuin ?

Hoeveel oppervlakte van 
Vlaanderen is bos ?



OPDRACHT: Hoe ziet je droomtuin eruit?
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Tuinen in de Vlaanderen
en hun gazon

Gazon als statussymbool:
‘Ik kan het me permitteren om …’



(DE VOORDELEN VAN MINDER GAZON  (GRAS?)

Programma

DE JUISTE PLANT OP DE JUISTE PLAATS

B(L)OEIENDE ALTERNATIEVEN



Zie je veel leven in je tuin?
Hoe denk je dat dit komt?



©Swa De Heel voor Velt

Linker tuin is heel weinig interessant voor 
dieren



Een biodiverse tuin  = 

een tuin vol …  leven, kleur, geur,  variatie en 

ruimte voor spontane ontwikkeling

Maak je eigen jungle

Hoe biodivers is jouw tuin 
(eigen inschatting)??



©Swa De Heel voor Velt

Voordelen van een biodiverse tuin

• Veel leven in de tuin: vogels, bijen, vlinders, …
• Meer kleur en geur
• Beter bestand tegen droogte
• Meer koele plekjes
• Hoge belevingswaarde
• …



Belang van een biodiverse tuin

Je tuin is een belangrijke stapsteen



Belang van een biodiverse tuin

©Greet Tijskens 
voor Velt



VOOR

©Swa De Heel voor Velt

NA
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VOOR NA



NAVOOR
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NA



Gras zonder functie?
Kies voor bloemen: meer kleur, 
minder werk

EEN BLOEMRIJKE VOORTUIN



CREËER 
GELAAGDHEID



DE VOORDELEN VAN MINDER GAZON

Programma

DE JUISTE PLANT OP DE JUISTE PLAATS

B(L)OEIENDE ALTERNATIEVEN
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2. Juiste Plant op Juiste Plaats (JPJP)



Successie in de natuur

= spontane ontwikkeling van een 
vegetatie wanneer je niet ingrijpt

©Greet Tijskens  voor Velt



Successie in je tuin

2 verschillen 
tussen stadia in 
de natuur en 
groenvormen:

• Soortkeuze

• Beheer



DE VOORDELEN VAN MINDER GAZON

Programma

DE JUISTE PLANT OP DE JUISTE PLAATS

B(L)OEIENDE ALTERNATIEVEN

Bloemenrijk kort gras

Bloemenrijk grasland / bloemenweide

Bloemenakker

Bollengrasland

Zonneborder
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3. B(l)oeiende alternatieven



Bloemenrijk kort gras

1
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Wie doet volgende zaken met 
het gazon?

• Wel of niet bemesten

• Wel of niet gebruik van chemische 
middelen tegen beestjes, ongewenste 
kruiden, …

• Wekelijks maaien of minder maaien

• Maaisel laten liggen of maaisel weghalen



©Velt

Hoe krijg je meer bloemen in gras?

• Minder maaien
• Niet bemesten en maaisel afvoeren
• Zodes afsteken en planten/inzaaien



©Velt

velt.nu/tip/waar-vind-je-
milieuvriendelijk-

plantgoed



Het Onkruidboek 
verruimt je blik. Het 
leert je niet alleen 
onkruid te herkennen, 
maar ook te benutten 
en er zelfs van te 
genieten. Maak van 
wieden het nieuwe 
oogsten!

https://winkel.velt.nu/product/
onkruidboek

https://www.velt.nu/injebuurt
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Lappendekenbeheer

Om de 3 à 4 weken1 à 2x per jaar

2-wekelijks maaien



©Commons wikimedia, pixabay

Belang lappendekenbeheer
Creëren van verschillende leefomgevingen, zorgt 
voor divers leven in de tuin  

KORT GRAS



©Commons wikimedia, pixabay

LANG GRAS



Heb je al eens geprobeerd 
verschillende lengtes te 

voorzien in je gazon?



©Bart Nys

Grasmaaier

Werktuigen 

lappendekenbeheer

2-wekelijks maaien

Om de 3 à 4 weken



©Bart Nys

1 à 2x per jaar

Handzeis Sikkel

Motorzeis

Zeis

Werktuigen 

lappendekenbeheer

KLEINE OPP:

TOT 300  M2 :



Zeisworkshop volgen in je buurt –
surf naar velt.nu/activiteiten



Sikkel

©Swa De Heel voor Velt



©Velt

Bloemenrijk grasland /
bloemenweide

2



Wie kent het verschil tussen een 
bloemenakker en bloemenweide?



Nuance kleurrijke bloemenweides
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Voordelen bloemengrasland

• Aantrekkelijk allerlei insecten
• Belangrijk als drachtplant & waardplant

©Pexels



Foto’s: veltarchief

Meer dan sprietjes…    de weg naar minder 
gazon!

Lang gras - meer bloemen 
- meer diertjes



Lang gras - meer bloemen 
- meer diertjes

Meer dan sprietjes…    de weg naar minder 
gazon!



Grassen als waardplanten voor vlinders

koevinkje:  diverse grassoorten, zoals kropaar en gladde witbol 
bruin zandoogje: diverse grassen 
oranje zandoogje: diverse grassen 
hooibeestje: diverse zwenk- en beemdgrassen, kamgras en reukgras 
bont zandoogje: diverse grassen, zoals kweek en kropaar 
argusvlinder: diverse grassen, zoals kropaar, beemdgras, ruwe smele en 
kweek 
groot dikkopje: diverse grassen 

Meer dan sprietjes…    de weg naar minder 
gazon!



Aanleg bloemrijk grasland

Voorwaarden voor aanleg
• Plek met meer dan 6 uur zon per dag
• Op voedselarme tot matig voedselrijke bodem

©Sven Van Baarle voor Velt



Indien je al eens een 
bloemrijkgrasland/bloemenweide 

probeerde te aanleggen?
Zeg in 1 woord wat misliep

Zeg in 1 woord wat goed ging



Aanleg bloemrijk grasland

1. Verschralingsbeheer door maaien – afhankelijk 
type bodem

LET OP: 

2. Mengsel inzaaien en/of graslandplanten zaaien

LET OP: Kies mengsel aangepast aan bodemtype + 
koop mengsel met meerjarigen (zonder éénjarigen)

©Sven Van Baarle voor Velt



Zand Zandleem

Leem Klei 

Kneedproef



©Swa De Heel voor Velt

plantenzoeker.velt.nu

Kies de juiste planten voor je tuin via:



BLOEMRIJK GAZON

Droge grond
viltige hoornbloem
oranje havikskruid 
muizenoortje
leeuwentand
zachte ooievaarsbek
gewoon biggenkruid

Vochthoudend tot 
nat
madeliefje
brunel
draadereprijs
hondsdraf
kruipende 
boterbloem
zenegroen 

zenegroen
viltige 

hoornbloem 
mannetjeserepr

ijs

oranje 
havikskruid

draadereprijs



VOCHTIG 
GRASLAND

Adderwortel Pinksterbloem Echte 
koekoeksbloem

Mooi zonder werk



©Velt

velt.nu/tip/aanleg-van-
een-bloemenweide



Bloemenakker

3
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Bloemenakker bestaat uit akkerbloemen en 
die zijn eenjarig.
Beheer: elk jaar de bodem verstoren.



©Swa De Heel voor Velt

velt.nu/tip/het-verschil-
tussen-een-
bloemenakker-en-
bloemenweide



Bollengrasland

4
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Soortenkeuze
Zet de juiste bol op de juiste plaats
Gebruik hiervoor de Velt plantenzoeker



OPDRACHT: uittesten van plantenzoeker

plantenzoeker.velt.nu



©Pexels

©Velt

Soortenkeuze

Vroeg bloeiende soorten in kort gras bv. krokus, 
sterhyacint

Soortenkeuze
Zorg voor een zo lang mogelijke bloei



©Pexels

©Pexels

Soortenkeuze

Laat bloeiende soorten bv. narcis, botanische tulpen, 
alliums, … 

Soortenkeuze
Zorg voor een zo lang mogelijke bloei



Soortenkeuze
Zorg voor een zo lang mogelijke bloei

©Velt



velt.nu/samenaankoop
-biologische-
bloembollen

Maart - mei

Jaarlijkse samenaankoop biobollen



Zonneborder
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©Sven Van Baarle voor Velt

Zonneborder = meerjarige border met 
planten voor in de zon



©Sven Van Baarle voor Velt

Voordelen:
• Kleurrijk en bloemrijk



©Swa De Heel voor Velt

Voordelen:
• Trekt veel insecten aan en ander leven



©Pexels

Voordelen:
• In winter uitgebloeide stengels veel vogels



Nog vele andere mogelijkheden



Borders

Sterke structuur met struiken – kan 
beter tegen de hitte

Aanvullen met vaste planten maar ook met spontane ontwikkeling
mediterrane planten

Prairieplanten
Geen blote grond

annick.hollebeke@telenet.be



winkel.velt.nu

Ontdek nog meer mogelijkheden voor je tuin
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Laten we samen gaan voor 

levendigere tuinen!



Welke 3 zaken uit lezing ga je 
toepassen in je tuin?



Sluit je aan bij Velt
velt.nu/word-lid


