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Tuinen en openbaar groen in Vlaanderen
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Tuinen en openbaar groen
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Hoe zit het in mijn tuin?

Bodemkwaliteit
organische stof

Bodemvruchtbaarheid
voedingselementen



Bodemstaalname en -analyse

> 11 000 bodemstalen (2015 – 2021)

textuur

pH - zuurtegraad

koolstofgehalte – organische stof

voedingselementen: 
P, K, Mg, Ca, Na, ..



Vaststellingen



Tuinen zijn zeer ruim voorzien van voedingselementen



Tuinen zijn zeer ruim voorzien van voedingselementen

- Overbemesting
- Onevenwichtige bemesting

 Overbodige kost

 Uitspoeling nutriënten  waterkwaliteit, 
eutrofiëring



Tuinen hebben vaak een te hoge pH

Slechte ontwikkeling gras 
mosgroei

Slechte opneembaarheid 
voedingselementen 

 gebreksziekten



- Mulching
- Toediening van compost
- Toediening van mest

Opgepast: extra N-levering  risico op 
nitraatuitspoeling!

Groente- en siertuinen hebben een gunstig tot hoog 
organische-koolstofgehalte...



... gazons niet

- Veelvuldig maaien + afvoer maaisel
- Te hoge pH  snellere afbraak

 Potentieel voor extra CO2-vastlegging in de bodem !

Gazons: 18 ton koolstof per hectare
Weiland: 37 ton koolstof per hectare



Tijd voor actie !



Van primordiaal belang ! 

te hoge pH 
 grasgroei geremd mosvorming in gazon
 slechte opname van voedingselementen  gebreksverschijnselen
 versnelde afbraak van organische stof in de bodem

In Vlaamse tuinen:

70 % kans dat je niet moet bekalken

pH - zuurtegraad

mos in gazon

secundair fosforgebrek



Opgepast voor overbemesting !

 overbodige kost
 uitspoeling  effect op waterkwaliteit

In Vlaamse tuinen:

75 % kans dat je geen fosfor moet toedienen
55 % kans dat je geen kalium moet toedienen
70 % kans dat je geen magnesium moet toedienen

Voedingselementen



Opgepast voor een onevenwichtige bemesting !

 te veel  uitspoeling  effect op waterkwaliteit
 te weinig of verkeerde verhouding  gebreksziekten

zorg voor een aangepaste bemesting op maat van de tuin

Voedingselementen
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Van primordiaal belang !
 betere bodemvruchtbaarheid  betere grasgroei

 stimulering bodemleven  biodiversiteit
 betere bodemstructuur  infiltratie bij hevige neerslag, droogtebestendiger
 vastlegging van CO2 in de bodem

Gazons minder maaien en/of mulchmaaien
Toedienen van compost of ander organisch materiaal

Organische stof in de (gazon)bodem



Hoe pak je het aan?



Hoe pak je het aan?



Analyseverslag



Analyseverslag



Analyseverslag



Berekenen bemesting

www.bdb.be

http://www.bdb.be/


Berekenen bemesting: BDBrekenmee
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Berekenen bemesting: BDBrekenmee



Veel succes!

Veel succes !
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