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Waar kan ik terecht?
Woont u in Gent en wilt u advies?  
Telefoneer dan naar 09 268 23 23 of 
stuur een mailtje met uw vraag naar 
ecologischtuinieren@gent.be.  
Vermeld in uw mail zeker uw naam, 
adres en telefoonnummer. 

Eenvoudige, praktische vraagjes zal 
de adviseur telefonisch of per mail 
beantwoorden. Is het wat complexer, 
dan maakt hij een afspraak voor een 
ecotuinscan. Dit tuinbezoek neemt 
ongeveer anderhalf uur in beslag. 

Het adviesloket is bereikbaar tussen 
15 april en 31 oktober 2009 en tussen 
15 maart en 31 oktober 2010.

Heeft u een vraag rond gifvrij, afvalarm of natuurvrien-
delijk tuinieren? Dan helpt het adviesloket ecologisch 
tuinieren van de Milieudienst u gratis uit de nood. Vorig 
jaar hebben we voor de eerste keer dit adviesloket voor 
ecologisch tuinieren georganiseerd. Het was een groot 
succes en daarom herhalen we dit in 2009.
 
Heeft u prangende vragen dan kan u telefoneren of mailen 
naar het adviesloket en dan krijgt u een kort advies. Heeft 
u specifieke vragen over uw tuin, dan sturen we een  
adviseur. De adviseur kan ook bij u langskomen voor  
een ecotuinscan. Jullie overlopen dan samen de belang-
rijkste eco-aandachtspunten in de tuin. De scan kan zowel 
voor een bestaande tuin als voor een nieuw aan te leggen 
tuin gebeuren.

Bij deze adviezen ligt de nadruk op het vermijden van 
bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen, het vermijden 
van de afvoer van groenafval en het verhogen van de 
 natuurwaarde. U krijgt dus geen kant-en-klaar ecotuin-

ontwerp. Wel krijgt u tips en verbeterpunten 
waardoor u zelf in uw tuin aan de 

ecologische slag kan gaan.  
U krijgt deze adviezen ook nog 

eens schriftelijk toegestuurd. 
Zo gaan we samen op weg 
naar een stad vol milieu-
vriendelijke tuinen.

 Tom Balthazar

Schepen van Milieu 

en Sociale Zaken
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Gratis advies

Adviesloket  
ecologisch  
tuinieren



 De slakken eten mijn hosta’s op en ik wil geen gif  

 gebruiken! Wat moet ik doen?   
Slakken zijn dol op bier. Je kan ze lokken met een zelf-
gemaakte bierval: gewoon een potje ingraven in de 
grond met daarin een bodempje bier. 

Zaailingen – het favoriete maal van slakken 
– kan je preventief beschermen door er 
gootjes met water rond te zetten.  
Zo kunnen de slakken niet bij de zaai-
lingen.
Slakken hebben een afkeer van sterk  
geurende planten als tijm, knoflook en salie. 
Als je die tussen andere planten zet, voorkom je 
slakkenoverlast. 
Je kan ook een slakkenmuurtje bouwen van scherp en/of 
droog materiaal als dennennaalden of gebroken eierscha-
len. Slakken glijden daar niet graag over.

 Elke week met mijn grasmaaisel naar het container-  

 park, dat kost mij alleen al aan brandstof een klein     

 fortuin. Is daar geen andere oplossing voor?   
Als de grassnippers niet te lang zijn, kan je het  
afgemaaide gras gewoon laten liggen. Het verteert toch 
en de bodem neemt de voedingsstoffen op. 

Je kan grasmaaisel ook kwijt onder struiken of bomen. 
Je bedekt daarmee de bodem en je belet de groei van 
onkruid: twee vliegen in één klap.

 Mijn bloemenborder staat vol onkruid. Ik vind geen  

 tijd om te wieden en ik wil geen onkruidverdelgers    

 gebruiken. Help! Is er een alternatief?   
Een goede tactiek om ongewenste planten uit je tuin te 
houden? Kies voor plantensoorten die aan de bodem 
aangepast zijn en die de bodem volledig bedekken. Wil 

je het niet met planten doen, leg dan een laag compost 
of houtsnippers van enkele centimeters dik op de 
bodem. Zo krijgen zaden van onkruid minder kans 
om te kiemen. Houtsnippers mag je wel geen jaren 
aan een stuk blijven strooien. Anders verrijk je juist 

de bodem en krijg je het tegenovergestelde resultaat:  
de bodem wordt de lievelingsplek van ruigtekruiden 
zoals brandnetel.

 In mijn grasveld groeit meer mos dan gras.  

 Hoe krijg ik het eruit?   
Begin in de lente niet te snel het gazon te maaien.  
Een lage temperatuur heeft een negatieve invloed op  
de groei van het gras.

Verlucht de grond waardoor de luchtcirculatie vergroot en 
het water beter wordt vastgehouden.  
Verstikking bevordert namelijk de  
verspreiding van mossen. Vraag je  
ook af of gras op een bepaalde plaats  
in je tuin wel mogelijk is.  
Op schaduwrijke plekken wint mos 
het namelijk altijd van gras.  

 Elk jaar vreten de bladluizen mijn planten op.  

 Volgend jaar wil ik het niet meer zo ver laten komen.  

 Wat kan ik doen?   
Knip in de herfst de door bladluizen aangetaste planten-
delen af, waardoor minder eieren op jonge takken kunnen 
overwinteren. 

Lieveheersbeestjes en hun larven zijn je natuurlijke hand-
langers: een volwassen lieveheersbeestje eet per maand 
maar liefst 3000 bladluizen. Zorg dat ze kunnen overwin-
teren in holle stengels, kieren en spleten. Ruim dus pas nà 
de winter op!
Ook zweefvliegen zijn verlekkerd op bladluizen. Planten 
zoals guldenroede, ereprijs en korenbloem trekken 
zweefvliegen aan. 

 Waarom zitten de vogels wel in de tuin van de buren                      

 en niet bij mij?   
Als je enkele besdragende bomen en struiken in je tuin 
zet, komen de vogels ook bij jou dineren. Zorg ook voor 

een klein bassin met water: dan kun-
nen ze al dat lekkers doorspoe-

len… Succes verzekerd. En als 
je dan toch bezig bent: zorg 
voor schuilplaatsen, zoals 
groenblijvende en stekelige 
struiken, waarin ze zich kun-

nen verbergen voor de katten.

Een tuin is leuk,  
maar vraagt onderhoud.

En dan kom je probleempjes tegen waar 
je niet zo direct een (milieuvriendelijke) 
oplossing voor hebt.  


