
 

  

 

 Tegels eruit, planten er in 
SGW FACT SHEET 

 
Met een groene tuin laat je regenwater lokaal  

infiltreren en voorkomt daarmee wateroverlast. 

 

Natuurlijk, zo’n volledig betegelde tuin is gemakkelijk te 

onderhouden. Zeker als je een druk bestaan hebt, wil je 

niet ieder weekend in de tuin staan vegen, schoffelen, 

harken en gras maaien. Het goede nieuws is, dat een 

groene tuin ook onderhoudsvriendelijk kan zijn. Bovendien 

hoeft een tuin er niet strak en aangeharkt uit te zien. Een 

beetje rommelig heeft zelfs z’n charme en is ook nog eens 

aantrekkelijk voor dieren, zoals vogels, vlinders, bijen. En 

is het niet een leuke ervaring als een egeltje of een 

eekhoorn je tuin bezoekt? Zo komt er leven in de 

brouwerij. 

Een groene tuin heeft een ander en veel belangrijker 

voordeel. Het vangt regenwater op en laat dat ter plekke 

in de grond zakken. Zo blijft het vocht in de bodem op peil 

en stroomt het vertraagt via grondwater en rivieren terug 

naar de zee. Het beperkt zo de kans op wateroverlast. 

Wateroverlast 

Door de klimaatverandering zullen we vooral in de zomers 

vaker met pieken in regenbuien te maken krijgen. 

Verharde oppervlakken kunnen dat niet aan en het water 

stroomt versneld richting lager gelegen gebieden. Voor 

Weert betekent dat het buitengebied, waar onder andere 

boeren wateroverlast ervaren. De gemeente en het 

waterschap moet veel (belastinggeld) investeren om die 

overlast zoveel mogelijk te beperken. Bijkomend probleem 

is dat de grond in de stad steeds droger wordt, omdat 

regenwater niet infiltreert. Dat veroorzaakt veranderingen 

in de bodemstructuur en kan op termijn ook schadelijk zijn 

voor de gebouwen. Grote verharde oppervlakten leiden 

’s zomers ook tot hittestress en gezondheidsschade.  

Om die reden gaan steeds meer gemeenten ertoe over om 

verharde tuinen extra te belasten via de OZB. Tegels eruit, 

planten er in. Zo zorg je goed voor je eigen tuin, voor de 

gemeenschap en je eigen portemonnee. 
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Een groene tuin is aantrekkelijk voor vogels, 

vlinders en bijen.  
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Tuintrends 

Jarenlang deden de tegelbakkers en tuincentra goede 

zaken met de verkoop van steeds grotere formaten 

tuintegels. Dat leidde tot saaie tuinen met hier en daar een 

plantenbak. Makkelijk aan te vegen. Maar die betonvlakte 

warmt wel snel op en in de hete zomers kan dat tot 

hittestress leiden. Maar dat gaat nu veranderen. 

Wat is in vanaf 2018? 

De verharding die je wel nodig hebt voor een oprit of een 

terras bestaat voortaan uit kleinere stenen. Denk aan 

klinkers of kinderkopjes. Ook opengewerkte tegels zijn 

goed te gebruiken voor onder andere de oprit. 

In de tuin van 2018 wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven 

aan groen. Niet alleen op de bodem, maar ook tegen 

wanden en tuinschermen groeien planten, bijvoorbeeld 

klimplanten. Zelfs op platte daken komen planten en het 

mooie is, dat de gemeente daar ook nog subsidie voor 

heeft.  

Overigens gaan groene daken langer mee en vergen 

minder onderhoud. Ze isoleren beter en geven 

zonnepanelen een hoger rendement. 

De tuinen worden minder strak en natuurlijker. Een beetje 

‘rommelig’ mag. Veel mensen kiezen voor grassen, want 

die vragen weinig onderhoud. 

Groente en fruit uit je eigen tuin is ook helemaal in. Het is 

gezond en lekker. Bovendien erg leerzaam voor de 

kinderen. Dan snappen ze ook dat goed eten niet 

vanzelfsprekend is en gewoon uit de supermarkt komt.   
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