
AANLEG EN ONDERHOUD

AANSLUITING RUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN GEBORGENHEID

VOORDELEN VOOR DE NATUUR

Vragen, neem contact op via project@hoekgroen.nl

Hergebruik: goedkoop & duurzaam

Te realiseren in 1 parkeervak.
Een aantal permanente onderdelen; dood hout, compost als boost voor
in plantgaten en locatie waar medewerkers en omwonenden
plantmateriaal kunnen neerzetten of ophalen.
Wijs periodiek andere zones in de ruiltuin aan om tussentijdse
verstoring van wortels te verminderen.
Zaai eenjarige zaden in zones die niet in gebruik zijn.
Maai paadjes en plaats een ontmoetingsbankje.
Werkschuurtje of zaaduitwisseling zonnig onder afdak.

Natuurlijke plek met bloeiende planten, bomen en struiken.
Rust-, voortplantings- en nestplaats voor vogels en zoogdieren.
Diversiteit aan type planten biedt extra nectar, geur en kleur.
Wilde plekjes stimuleren verspreiding van soorten.
Via uitwisseling van plantmateriaal verplaatsen ook kleine dieren, eitjes etc. 
Let op dat men geen ziek plantenmateriaal naar de ruiltuin brengt.
Met liefde en aandacht zijn vele planten een nieuw leven in te blazen. 
Hergebruik voorkomt onnodige afvalstromen.

Wind, waterberging, temperatuur

Tijdelijke natuur is ook extra natuur met kans tussentijds verder te
groeien en te vermeerderen.
Maak ruimte voor water vasthouden en gefaseerd teruggeven. 
Zorgt voor schaduw en verkoeling op een zonnige dag.
Pesticiden zijn slecht voor bijen en andere insecten, gebruik liever niet!
Tip: volwassen planten zijn minder vatbaar voor plagen.
Verhoogde voedselproductie in omgeving door verbetering leefomgeving
effectieve bestuivers.

Bevordert sociale verbinding collega's en/of buurtbewoners.
Uitnodiging tot bevordering gezondheid en welzijn.
Frisse lucht zonder kunstlicht.
Goede inrichting zorgt voor geluiddemping, natuurlijke processen in de 
 CO₂ huishouding en fijnstoffiltering.

Circulaire ruiltuin



AAN DE SLAG!

Volg onderstaande stappen en maak jouw eigen circulaire ruiltuin

Kies een locatie met ruimte van ca. 2 x 5 meter. Bijvoorbeeld één parkeervak.
Verwijder gazon of verharding. Tip! De vrijgekomen tegels kun je opnieuw gebruiken om
een randje langs het vak of een zitmuurtje te creëren.
Als je ondergrond verharding was, graaf een gat tot 0,5m diep. Tip! Als vrijgekomen
grond grotendeels uit zand bestaat, kun je dit elders gebruiken om een zandplek voor
grondbijen te creëren.
Vul het gat dat je gegraven hebt met teelaarde. Je hebt 2 x 5 x 0,5m dus 5 m3 nodig.
Egaliseer de grond met schop en hark.
Nu kan iedereen beginnen met het doneren van planten in het vak en eventueel een
andere plant meenemen. Om het overzicht te houden, kun je in de ruiltuin verschillende
vakken uitzetten met hulp van houten piketten, of dunne boomstammen.
Leg eventueel smalle paadjes aan met houtsnippers.
Tip! Combineer de ruiltuin met kruidenvegetatie als rand en/of een insectenhotel.
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Stappenplan

Heb je vragen? Neem contact op via project@hoekgroen.nl

Kostenindicatie 
 

Aanleg door hovenier
Totaal €  460 euro ex btw
(zonder de zadenruilbieb)


