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TUINONDERHOUD
HOE REGEL IK DAT?
Velen vinden het heerlijk om af en toe bezig te zijn met het planten en
onderhouden van hun tuin. Maar sommigen kunnen of willen het niet.
Wat zijn oplossingen?
Sommige huurders lukt het niet om zelf de tuin te

Geen geld? Onderhoud kost niks!

onderhouden. Dit kan te maken hebben met leeftijd

De reden ‘Ik heb geen geld om de tuin te doen’ horen

en/of beperkingen. Om verschillende redenen kunnen

we ook vaak, maar tuinieren kost bijna niks! Tuinieren

sommigen ook geen beroep doen op buren, vrienden,

betekent de tuin onkruid vrij houden, de stoep

kennissen of familie. En om een hovenier eens per

geregeld aanvegen. Het kost alleen wat lichamelijke

maand te laten komen, is voor velen financieel niet

inspanning en een bezem.

mogelijk. Toch is tuinonderhoud af en toe nodig.
Tip: de onderhoudsarme tuin
Werken aan je woongeluk

Een onderhoudsvriendelijke tuin, dus met weinig

Als huurder behoor je je tuin te onderhouden, zodat

onderhoud, is er in veel verschillende vormen. Neem

het er netjes uitziet en niet tot overlast leidt. Tuinon-

bijvoorbeeld gras. Dat hoef je slechts een keer in de

derhoud is een beetje als werken aan je woongenot.

week te maaien; in een half uurtje is de tuin klaar.

Want samen met je buren maak je de straat immers
leefbaar. Mocht een tuin echt een probleem worden,

Pas op met alles bestraten

verhuizen naar een appartement is natuurlijk altijd

Het bestraten van de gehele tuin lijkt een oplossing,

nog een keuze. Eerst enkele tips!

maar is het niet. Want hierdoor wordt het regenwater
veel slechter opgenomen in de grond dan in een tuin

Geen tijd? Kies voor gras!

met gras of borders. Onze tip: houdt de tuin voor

Sommige huurders geven gewoon niks om hun tuin

minstens de helft groen. Dan krijgt het water alle kans

en hoe de tuin erbij staat. De reden om niets aan de

om weg te kunnen sijpelen.

tuin te doen is vaak: ‘Ik heb geen tijd vanwege mijn
werk.’ Maar het is wel ieders verplichting de tuin te
onderhouden, zodat het geen overlast geeft.

Tip: Ruil plantenstekjes met de buurt
Er zijn straten in de gemeente Dronten waar buurtbewoners
onderling plantenstekjes en zaden ruilen of delen. Het is
goedkoop en een leuke bijkomstigheid is dat je in contact
komt met je buurtgenoten. En misschien kunt u meer voor
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elkaar betekenen dan alleen het ruilen van stekjes, als het
gaat om hulp in de tuin. Veel mensen willen gerust even de
helpende hand in de tuin toe steken.
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