
* Bedek de grond onder de plant met een laag je 
gras, blad, takjes, kiezels. Zo droogt de grond 
niet uit.  

* Geef  slim water , zie de tips die  

hier rechts staan > 

* Zet planten bij elkaar, dan houden 

ze elkaar vochtig 

* Vermijd zwarte grond, bedekt = beter! 

* Maai het gras niet te vaak. 
Laat het gewoon wat hoger 

groeien = sterker = gezonder 

* Laat het maaisel lekker 
liggen. Het beschermt tegen de 

zon en geeft voeding 

* Geel gras herstelt zichzelf 

zodra het weer natter is  

* Zet je planten als het even kan in de volle grond 

* Leg houtsnippers, stro of bladeren bij de 

wortels, dat gaat verdamping tegen  

* Zet potten bij elkaar of meer planten in één pot,  

* Handig: een schotel onder de pot vangt water op 

* Kies liever diepe dan brede potten 

* Geef jonge bomen extra 
water. Liever 1x per week 
een paar emmers dan elke 
dag een beetje (zo kan het 

water de wortels  bereiken)  

* Graaf een geul om de boom 
heen en giet daar water in, dan 

trekt het goed de grond in  

* Haal de potten uit de zon bij hitte!  

* Maak een kuiltje /geultje rond de 

plant en giet daar het water in 

* Gebruik liever een gieter dan een 

beregeningssysteem, dat is veel directer 

* Geef het water bij de wortels i.p.v. bij 

de bladeren  

* Geef altijd water als de zon weg is! 

dus ‘s avonds laat of ‘s morgens vroeg 

* Vang regenwater op in 

een regenton of teil 

* Hergebruik water vanuit 
huis: het koude water voordat 
de douche warm is, koude 
kruidenthee, kookwater van 
pasta , groente,  aardappelen 
(afwaswater als je ecologisch 

wasmiddel hebt) 

• Voor de diehards: plas in een  
emmer, verdun het met water (1 : 10)  

= goede voeding voor je tuin 
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