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Dit document werd gecreëerd in het kader van de 
biodiversiteitsprojecten in scholen met de financiële 
hulp van Leefmilieu Brussel. Het doel is een snel  
overzicht te geven van welke materialen je zeker  
nodig hebt voor de te realiseren inrichtingen op 
school en waar je dit materiaal kan vinden of kopen.

In
ho

ud

Consulteer onze actiefiches om samen met jouw 
klas jullie groen hoekje vorm te geven. Of neem 
een kijkje op 1001 acties voor de biodiversiteit om 
een actie op school uit te kiezen. Ook op tuinlab 
vind je heel wat tuintips.

http://www.1001voorbiodiversiteit.be/nl/tips
https://mijntuinlab.be/tips/?page=1
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1. MATERIAAL VOOR EEN INSECTENHOTEL

Het is mogelijk om een insectenhotel volledig met gerecupereerd materiaal te maken. Heel wat materiaal vind 
je in de natuur of kan je via een vriend, ouder, tuinier, gemeente,… bekomen. Een insectenhotel kan klein en 
eenvoudig maar ook heel groot zijn. Afhankelijk van de constructie die je wil bouwen, heb je meer of minder 
materiaal nodig.  Ga na voordat je schuil -en nestplaatsen voor bijen en andere insecten bouwt of er voldoende 
voedsel aanwezig is. Voor bijen bijvoorbeeld zijn dit bloemplanten. Indien mogelijk probeer in het ontwerp ook 
extra groen te voorzien. Je kan ook insectenhuisjes kopen maar we raden af die in grote tuincentra te kopen (ze 
zijn meestal slecht gemaakt). Kwaliteitsvolle insectenhuisjes kan je kopen bij Ecoflora en Natuurpunt Winkel.

Vzw Tournesol – Zonnebloem  - Dossier op aanvraag
Natuurpunt - Bouwplannen voor een bijenhotel
Natuurpunt - Handleiding beestentoren
LNE - Bouwplannen voor eenvoudige insectenhuisjes
Martin Hallman - Bouwplannen voor bijenhotels (Duits)

 

1.1. Basisconstructie

Een basisconstructie heb je enkel nodig als je meerdere nest- en schuilplaatsen in één constructie wil maken. 
Je kan namelijk ook in plaats van het klassieke ‘insectenhotel’, de verschillende nest- en schuilplaatsen apart ophangen.

• Houten planken (minstens 15 cm breed) om zelf een basisconstructie(s) te maken. Gebruik een houtzaag, boor-
machine en vijzen om de gewenste constructies te maken. Of verzamel houten kratten, kisten of palletten die 
als basisconstructie kunnen dienen.

• Gebruik eventueel cement, grondboor 
en metserskuip indien de basisconstructie  
verankerd wordt in de grond. Dit is enkel  
nodig voor grote constructies.

• Gebruik een steen of houtboor, pluggen en 
schroeven (of L vormige schroeven en haakjes) 
van dezelfde diameter om de kleinere 
nestkastjes op te hangen aan een muur of 
houten omheining. Spijkertjes en rubberen 
banden zoals oude fietsbanden kunnen  
gebruikt worden om de onderkant van een 
huisje te maken of om een nestkastje rond 
een boom te hangen.

https://www.natuurpunt.be/files/de-geschikte-bijenlokkers-voor-elke-tuinfunctiepdf/download?token=BzHOTL9O
https://www.ecoflora.be/nl-nl/home
https://winkel.natuurpunt.be/tuindieren.html
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_-_low_res.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/beestentoren_handleiding.pdf
https://weekvandebij.be/sites/default/files/atoms/files/6Bouw%20je%20eigen%20insectenhuis_LR.pdf
http://www.tuinwild.nl/pdf/bouwtekeningen.pdf
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1.2. Nestplekjes voor bijen

Houten blokken met gaten
• Voor de houten stammetjes kies je hard hout (eik, robinia, kas-

tanje, es, beuk, meidoorn), gedroogd en minstens 15 cm lang (of 
de lengte van jouw basisconstructie). 

• Gebruik een boor/schroefmachine en bijhorende hout- of ijzer-
boortjes van 3 mm tot 10 mm dik (de meeste insecten verkiezen 
3 mm tot 8 mm). Gebruik schroefklemmen om de houtblokken 
aan een tafel vast te maken zodat het boren veilig verloopt met 
kinderen.

• Je kan ook langere stammen gebruiken die je dan rechtops-
taand ingraaft. De nestgangen boor je dan bovenaan in de stam.

Stengelbossen
• Gedroogde holle stengels verzamelen: riet, kaardenbol, zwarte 

toorts, wilde peen, venkel, berenklauw, brandnetel, fluitenkruid, 
of bamboe. Gebruik GEEN Japanse duizendknoop. 

• Stengels met merg verzamelen: braam, framboos, klis, bijvoet, 
koningskaars, distels of vlier. Knip enkele lange stukken van deze 
stengels en hang ze verticaal. De bijensoorten die hierin nes-
telen gaan immers op zoek naar rechtopstaande structuren. Je 
hoeft zelf geen openingen te maken in de stengels want sommi-
ge dieren halen zelf graag het merg eruit.

• Rietmatten, die je in een doe-het-zelf-zaak kan kopen, kunnen 
opgerold worden en met een scherpe snoeischaar op maat 
geknipt.

• Gebruik een ijzerzaagje, slijpschijf of scherpe snoeischaar om 
de stengels te knippen/ zagen. Bij gewone snoeischaren of 
takkenscharen zullen de stengels immers snel splijten, zeker 
bij harde soorten zoals bamboe. Voorzie touw om de bundels 
samen te binden of metalen blikken, bloempotten om de sten-
gels in te steken. Bij stengels met knopen, let op dat je steeds na 
één gesloten knoop af knipt zodat je langs één kant een ingang 
hebt maar geen uitgang.

Klei met gaten
• Natuurlijke (boetseer)klei
• Gebruik metalen blikken (bijvoorbeeld koffieblikken) of bloempotten en vul deze op met klei. Gebruik  

satéstokjes, spijkers,… van diverse diktes en ongeveer 10 à 15 
cm lang om de gangen te maken. Laat drogen en hard worden 
voor je het horizontaal buiten zet.

Leem met gaten
• Meng 4 delen leem, 4 delen zand, 1 deel klei of gebluste kalk en 

water. Leem kan je halen bij ecologische bouwhandelaars (onder 
de naam stampleem), kleipoeder vind je bij ecologische verzor-
gingsproducten. In Brussel vind je ook zandleem in de grond 
(molshoop) en klei (nabij natuurlijke vijvers).

• Gebruik een maatbeker, emmer, roerschepje, handschoe-
nen en truweel om het mengsel te maken. Het mengsel 
wordt in metalen blikken of bloempotten gesmeerd en ti-
jdens het uitharden worden er gangen in geprikt. Ge-
bruik hiervoor prikstokken van diverse diktes om gan-
gen te maken. Indien je een groter insectenhotel hiermee  
opvult, kan je dakpannen gebruiken om een groter oppervlak in  
kleinere vlakken te verdelen. 
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1.3. Anderen

• Terracotta potten kunnen gebruikt worden om een nestplaats voor hommels te maken of een schuilplaats voor 
oorwormen (meer info vind je hier.)

• Een hoop zand voor bijen die hun nest in de grond maken.
• Als schuilplaats kunnen allerlei natuurlijke materialen dienen: stro, dennenappels, takjes, afgevallen blaadjes,…

2. MATERIAAL VOOR NESTKASTEN

Nestkasten kan je gemakkelijk zelf bouwen met planken uit onbehandeld hout, 
spijkers, lepelboor, rubberen band en hamer. Het hout gaat langer mee als je de 
buitenkant behandelt met lijnzaadolie. Het bouwplan verschilt naargelang de 
soort. Kies voor soorten die we terugvinden in een stedelijke context. Kant-en-klare 
nestkasten kan je kopen bij Natuurpunt winkel, Vogelbescherming, Ecoflora.

Vogelbescherming Vlaanderen - Bouwplannen voor verschillende vogelsoorten.
Natuurpunt - Bouwplan voor nestkast voor tuinvogels
Gierzwaluw bescherming Nederland - Bouwplan nestkasten voor gierzwaluw
Vleermuis.net - Bouwplan voor vleermuiskast
Zoogdierenwerkgroep - Nestkasten en kunstmatige schuilplaatsen voor zoogdieren
Leefmilieu Brussel - Fiches voor verschillende inrichtingen (huismus, roodstaart,
dwergvleermuis,...)

3. MATERIAAL VOOR EEN WILGENHUT

Wilgenhutten bestaan er in verschillende vormen en maten. Afhankelijk van het model heb je meer of minder 
wilgentenen nodig. De lengte van een wilgenteen voor een standaardhut is 4 à 5 meter lang. Wilgentenen bekom  
je door een wilg te knotten. Misschien staat er wel een wilg op het schoolterrein? Zo niet, doe beroep op  
ouders, gemeente, buren,… om wilgentenen te bekomen. Of contacteer JNM Brussel of Natuurpunt Brussel of 
jullie kunnen meehelpen snoeien. Elk jaar kan je in september en oktober ook bundels wilgentakken bestellen 
via de actie ‘behaag je tuin’.
Gebruik een grondboor, touw, takje, schaar, snoeischaar of mes om de wilgenhut te bouwen.  

Regionaal landschap houtland- Bouwplan voor een grote wilgenhut
LNE - Bouwplan voor eenvoudige wilgenhut
Natuurpunt - Bouwplan voor wilgenhut en bonentipi
Inspiratie voor je wilgenhut vind je ook op Pinterest

https://weekvandebij.be/sites/default/files/atoms/files/6Bouw%20je%20eigen%20insectenhuis_LR.pdf
https://winkel.natuurpunt.be/vogels/houten-nestkasten.html
https://winkel.vogelbescherming.be/c-4990642/nestgelegenheid/
https://www.ecoflora.be/nl-nl/home
http://vogelbescherming.be/informatiecentrum/een-tuin-voor-wilde-dieren/nestkasten-voor-vogels/bouwplannen-voor-nestkasten
https://www.natuurpunt.be/pagina/nestkastje-voor-tuinvogels
https://gierzwaluwbescherming.nl/files/uploads/2014/12/GBN_brochure_6-houten_nestkasten_voor_gierzwaluwen.pdf
https://www.vleermuis.net/bescherming/vleermuisvriendelijk-bouwen
http://www.zoogdierenwerkgroep.be/zorgen/habitatverbetering/nestkasten-en-kunstbouwen
https://leefmilieu.brussels/news/gebouwen-en-biodiversiteit-fiches-om-concreet-actie-te-ondernemen-uw-gebouwen
https://www.jnm.be/afdeling/brussel
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-brussel
https://www.behaagjetuin.be/about.php
http://www.springzaad.be/Wilgenhut%20bouwen.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Buiten-spel%20Bijlage%2012a%20-%20Werkbeschrijving%20Wilgenhut.pdf
https://www.natuurpunt.be/pagina/maak-een-bonentipi-wilgenhut


Tournesol-Zonnebloem
 - Biodiversiteit / M

ATERIA
A

L EN
 N

U
TTIG

E A
D

RESSEN

5.

4. MATERIAAL VOOR EEN POEL

Graaf de vijver uit met een schop of graafmachine volgens het gewenste 
model. Voorzie minstens één langzaam hellende rand zodat dieren die 
per ongeluk in de vijver vallen er gemakkelijk uit geraken. Creëer met 
de afgegraven aarde een bloemenheuvel of speelheuvel. Bedek met 
een EPDM vijverfolie. Deze is prijzig maar gaat lang mee en de kans  op 
lekken is veel kleiner. Deze vind je online en in tuincentra. Dieren hoef 
je niet te kopen of uit te zetten, die komen vanzelf! Je kan eventueel 
wel enkele inheemse waterplanten voorzien. Vraag na bij kennissen om 
plantgoed te delen. Je vindt ook inheemse waterplanten bij Ecoflora.

Andere tips:
vzw Tournesol – Zonnebloem - Aanleg van een poel en lijst met wa-
terplanten op aanvraag
Regionaal Landschap - Alles over de aanleg van een poel met han-
dige checklist
LNE - Aanleg van een natuurlijke vijver

5. MATERIAAL VOOR AANPLANTINGEN

Met onderstaande adressen zit je goed naar inheems en biologisch zaad-en plantgoed toe. De keuze van de 
planten hangt natuurlijk af van jullie doel (bijvoorbeeld: lokken van insecten, groene muur, eetbaar groen,…), 
de standplaats en nog veel meer. Hou bij de keuze van de planten ook zeker rekening of de planten giftig of 
fototoxisch zijn!

Natuurpunt - Hoe plant je een boom, struik of klimplant?
Behaag je tuin - FAQ i.v.m. het planten van bomen, hagen,...
Vzw Tournesol – Zonnebloem - Hoe leg ik een bloemenweide aan 
en wilde bloemenlijst (op aanvraag)
Vzw Tournesol – Zonnebloem - Plantenlijst voor bloembakken 
op school (met aandacht voor inheems en niet giftig plantgoed).
Boomwijzer - Tool die je helpt de juiste boom te kiezen
Natuurpunt - Geschikte bijenlokkers voor elke functie.
Heggen.nu - Catalogus ‘Bomen en struiken van hier’

https://www.rld.be/images/stories/publicaties/brochures/brochure%20poelen.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/9Aanleg%20van%20een%20natuurlijke%20vijver_LR_0.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fototoxiciteit
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-plant-je-een-boom-struik-klimplant
https://www.behaagjetuin.be/faq.php
https://www.bomenwijzer.be
www.natuurpunt.be
http://www.heggen.nu/heggen/_sitefiles/file/heggen_catalogus_2014-2015_digitaal_LR.pdf
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5.1. Zaad en plantgoed

Hieronder lijsten we enkele verkooppunten op waar je biologisch en inheems zaad- en plantgoed kan vinden. 
Vergeet niet dat je ook zaad -en plantgoed kan uitwisselen en delen: Sommige planten kunnen gemakkelijk 
gedeeld worden, denk aan frambozen, rabarber, zaden,... Er bestaan ook ruilbeurzen waarbij zaden en planten 
geruild kunnen worden. Georganiseerd door Natagora, Velt, les Jardins Semenciers, Rencontre des Continents,... 

Zaden van groenten, kruiden en bloemen

Färm winkels - Zij hebben meerdere vestigingen in Brussel en verkopen zaden van Cycle-en -Terre of Semailles 
maar ook kruiden in pot.
ZadenBib - Zaden ontlenen in een bibliotheek (o.a. in Jette, Ukkel, Vorst, Etterbeek).
Velt Brussel - Leden kunnen bij plaatselijke afdelingen en m.b.v. zadencatalogus biologische groentezaden 
bestellen. 
Cycle en terre - Biologisch, lokaal, open source en zaaigoed zonder patenten van groenten, kruiden en bloe-
men. Webshop en in verschillende winkels beschikbaar in Brussel.
Biozaadgoed - Webshop met uitgebreid  assortiment van biologisch zaadgoed van groenten, bloemen, krui-
den, groenbemesters en kiemgroenten, maar ook paddenstoelenbroed, plantgoed en pootaardappelen. 
De nieuwe tuin - Webshop voor buitengewone eetbare planten (granen, groenten, bloemen en kruiden).
Semailles - Biologische zaden van oude groenterassen, kruiden en bloemen(FR). Ook online te bestellen.
Association Kokopelli - Biologische, oude variëteiten van groenten, kruiden en bloemen (FR). Twee verkoop-
punten in Brussel.
Les Jardins de Pomone asbl - Voor 20 euro kan je lid worden en ontvang je 12 pakjes zaad van oude groente-
soorten en aromatische planten. (FR)
De Tuin van Toen - Zaden van oude groenterassen. Online bestellen.
Heemzaden - Zaden van oude en lokale groenterassen. Online bestellen.

https://www.natagora.be
https://www.velt.be
https://passeursdesemences.wordpress.com
http://rencontredescontinents.be
https://www.mijntuin.org/seed-libraries/all
https://www.velt.be
https://cycle-en-terre.be/?lang=nl
http://www.mijnbiotuin.be/?___store=be_nl
https://denieuwetuin.be
https://www.semaille.com
https://kokopelli-semences.fr/fr/
https://www.lesjardinsdepomone.be
https://sites.google.com/site/tuinvantoen/home
https://heemzaden.be
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Klein plantgoed (bloembollen, moestuinplanten en kruiden)

La Ferme Nos Pilifs - Plantgoed, aarde (Brussel, Neder-Over-Heembeek)
La Pousse qui Pousse - Plantgoed, aarde, compost (Brussel, Sint-Gillis)
Ecoflora - Plantgoed van groenten maar ook inheemse planten en 
bloembollen
Färm winkels - Zij hebben meerdere vestigingen in Brussel en verkopen 
kruiden in pot
Velt Brussel - Velt organiseert elk jaar een samenaankoopactie van 
biologische bloembollen

Inheemse struiken, (fruit)bomen en kleinfruit

De bestuiving van fruitbomen kan enkel met compatibele variëteiten. 
Hou hier rekening mee bij de aankoop want anders wordt oogsten on-
mogelijk!
Het planten van bomen en struiken met ‘blote wortel’ (zonder grond en 
dus goedkoper dan in potten) is voorzien van november tot maart (tijdens de vorstvrije periode). 
Wil je een haag aanplanten, kies dan voor een gemengde haag. Hoe meer soorten, hoe groter de biodiversiteit! 

Verger partagé  - Organiseert samenaankoop van fruitbomen in Brussel
Boomkwekerij van Edingen - Fruitbomen en kleinfruit
Ecoflora - Ecologische kwekerij, oude en inheemse planten, struiken en bomen (Halle)
Ecosem - Productie van wilde bloemen, (fruit)bomen, inheemse struiken (Corroy-le-Grand)  
De Linde - Uitgebreid aanbod kleinfruit (Kemmel)
Kruisbessen Proeftuin - Ecologische teelt van kruisbessen, aparte variëteiten 
Nationale Boomgaardstichting vzw - Vereniging voor pomologie
Kwekerij De Zoetewei - Plantgoed en pootgoed van zeldzame (klein)fruitsoorten, Andesknollen en zoete 
aardappelen 

Klimplanten

Klimplanten zijn interessant omdat ze weinig 
plaats vragen. Ze kunnen een muur instant 
mooi maken. Let op niet alle klimplanten zijn 
eetbaar! En sommigen hebben een klimhulp 
nodig. Inheemse klimplanten kan je kopen 
bij Ecoflora.

Stad Antwerpen - Overzicht klimplanten
Stad Antwerpen - Tabel klimplanten 
halfschaduw
Stad Antwerpen - Tabel klimplanten zonnig
Leefmilieu Brussel - Klimop

https://www.fermenospilifs.be/nl/homepagina/
http://www.lapoussequipousse.be
https://www.ecoflora.be/nl-nl/home
https://www.velt.be
https://www.velt.nu/vergerpartage
https://www.pepinieresdenghien.be/nl/
https://www.pepinieresdenghien.be/nl/
https://www.ecoflora.be/nl-nl/home
https://www.ecosem.be
https://www.boomkwekerijdelinde.be
https://www.proeftuin.eu
http://www.boomgaardenstichting.be
http://www.kwekerijdezoetewei.be
http://www.kwekerijdezoetewei.be
https://www.antwerpen.be/info/588b1bd82382a5ba416542e7/zo-kiest-u-de-beste-klimplant-voor-uw-geveltuin
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/40f1d98c-a72d-4ad0-a949-23d22a71ae84/2020_Overzichtstabel%20klimplanten_HS.pdf
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/1652cfb1-2ad2-48fa-8d25-3d12a977ad52/2020_Overzichtstabel%20klimplanten_zon.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RT_Lierre_grimpant_NL.pdf
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5.2. Substraat

Waar mogelijk plant je best in volle grond. Op de speelplaats kan je tegels verwijderen om klimplanten, struiken en/
of bomen te planten. Is dit niet mogelijk? Of heb je heel weinig plaats? Dan kan je groenten, kruiden en bloemen ook 
in plantenbakken kweken. In dat geval heb je een substraat nodig. We raden de scholen af om de bakken of potten 
met potgrond of aarde uit commerciële handelszaken te vullen. Waarom?
1. Bevat bijna altijd turf of veengrond. De exploitatie ervan vernietigt onherstelbaar een zeldzaam habitat;
2. Na het eerste teeltjaar is de grond uitgeput ;
3. Omdat deze bijna volledig uit organisch materiaal bestaat, verteert deze snel en zal het volume aarde in de 

bak snel dalen ;
4. Water wordt langer vastgehouden indien de bodem uit een mengeling van organische en minerale grond bestaat.

Een mengeling van aarde (leemgrond) en compost (25 à 50%) is ideaal. Elk jaar wordt er nieuwe compost aan de 
grond toegevoegd. Hierdoor behoudt de grond zijn kwaliteit.

Aarde
Sommige gemeenten steunen schoolprojecten en kunnen indien voorradig grond leveren. Contacteer de groen-
dienst van uw gemeente.
Elk kind neemt een emmer grond mee uit zijn tuin (niet altijd realistisch).

La Pousse qui Pousse - Plantgoed, aarde, compost (Brussel, Sint-Gillis)
La Ferme Nos Pilifs - Plantgoed, aarde, compost (Brussel, Neder-Over-Heembeek)
Chassart - Aarde-compost 75/25, levering in Big Ba
Hubo - Teelaarde 1000 liter (zandleemgrond verrijkt met groencompost), levering in Big Bag.

Compost
Compost wordt gebruikt om extra voedingsstoffen te geven aan de planten. Zo meng je best de aarde met compost 
voor je fruitbomen aanplant of meng je best na één jaar terug wat compost in jouw groentebak om de voedselreserves 
voor jouw planten aan te vullen. Compost die op school wordt gemaakt, geniet natuurlijk de voorkeur. Maar 
wat als jullie zelf geen compost hebben?

Contacteer een buurtcompost in nabijheid van de school
La Pousse qui Pousse  - Plantgoed, aarde, compost (Brussel, Sint-Gillis)
La Ferme Nos Pilifs - Plantgoed, aarde, compost (Brussel, Neder-Over-Heembeek)
Brussel compost - Verkoopt groencompost (Brussel)

Ter informatie:
vzw Worms - Activiteiten en vormingen rond composteren (buurtcompost, vermicompost).  Veel info en lijst 
met compostmeesters in Brussel. 
Infobrochure van Leefmilieu Brussel - Composteren om mijn afval te verminderen.

Potgrond
Het is belangrijk om het kopen van potgrond te vermijden. Ze bevatten turf of veen of kokosvezels. Voor de turf wor-
den veengebieden ontgonnen in Oost-Europa. Het zijn zeldzame habitats met even zeldzame fauna en flora. Kokos-
vezels komen van nog verder en de productie zorgt voor heel wat ontbossing en dus verlies van biodiversiteit. Als je 
plantenbakken op een dak of terras vult, ben je misschien genoodzaakt om voor de lichtere potgrond te kiezen. In 
dat geval kies voor een potgrond op basis van kokosvezels. Te verkrijgen bij Ecoflora en La Pousse qui Pousse.

http://www.lapoussequipousse.be
https://www.fermenospilifs.be/nl/homepagina/
https://www.chassart.com/catalogue/produits/terrecompost7525/category_pathway-22
https://www.hubo.be/nl/p/teelaarde-1000l/837267.html
https://www.wormsasbl.org/index.php?tar=compostez&id=8&sel=3&ssel=2&l=nl
http://www.lapoussequipousse.be
https://www.fermenospilifs.be/nl/homepagina/
https://www.bru-compost.be/NL/index.php
https://www.wormsasbl.org
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Composter_NL
https://www.ecoflora.be/nl-nl/home
http://www.lapoussequipousse.be
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5.3. Plantenbakken

Als je niet in volle grond kan werken, heb je naast substraat ook een bak of pot nodig. Probeer zo veel moge-
lijk met récup of tweedehands materiaal te werken: bloempotten, bakken of récup hout om de bakken zelf te 
bouwen. We raden kleine en lage plantenbakken af tenzij er iemand dagelijks kan komen water geven bij droog 
en warm weer. Lage bakken hebben namelijk weinig waterreserves en dat kan problemen opleveren tijdens 
droge periodes of tijdens de schoolvakanties. De grootte van de bak hangt ook af van wat je er wil inzetten. Een 
bloemenbak of een bak met een fruitboom zal niet dezelfde dimensies hebben. Hou in het achterhoofd dat een 
bak heel zwaar kan worden. Afhankelijk van het type grond en het water dat de aarde vasthoudt, kan een bak van 
1m² al snel 1 à 2  ton wegen. Plaats de bakken daarom direct op een geschikte locatie vooraleer ze te vullen. Hoe 
bereken je het volume grond dat je nodig hebt? Vermenigvuldig hoogte x lengte x breedte (in m) van de bak = …. 
m³= … m³ x 1000 = … liter. Een bak van 1 m op 1 m en 40 cm hoog bevat dan 0,40 m³ of 400 liter grond.

Bakken uit geotextiel
Het grote voordeel van potten uit geotextiel is dat ze licht zijn en gemakkelijk zelf te maken. Geotextiel en potten 
uit geotextiel kan je kopen bij La Pousse qui Pousse.

Bakken bouwen uit récup materiaal
Bakken kan je eenvoudig zelf bouwen met paletten of je kan tweedehands fruitkisten (palox bakken) aan-
kopen (ongeveer 40 euro). Deze bakken hebben een levensduur van 4 à 5 jaar. Je kan de levensduur verlengen 
door het hout om de twee jaar te behandelen met lijnzaadolie. Opgewarmde lijnzaadolie dringt het best in het 
hout. Leg ook een worteldoek in de bak om het hout te beschermen en om verlies van aarde tegen te gaan.

Bakken uit gerecycled plastic
Deze bakken zijn prijzig maar verslijten niet.

Vert d’Iris - Zelf te moduleren bakken (FR)
Eco-Oh ! - Zelf te moduleren bakken

6. MATERIAAL VOOR EEN GROENDAK

Je kan een groendak voorzien op jouw insectenhotel of kippenhok door er een laagje aarde over te leggen. 
Zaai in met een mengsel voor groendaken (te koop bij ecoflora) of plant zelf enkele vetplantjes (die kan je  
gemakkelijk delen).

7. BRUSSELSE ORGANISATIES DIE HELPEN BOUWEN

Deze organisaties met sociaal oogmerk kunnen 
helpen met de technische inrichtingen  
(bijvoorbeeld schrijnwerk) van jullie project.

vzw Fabrik - Hulp bij het bouwen van moestuin-
bakken uit récup materiaal
Fix - Hulp bij bouwen, renoveren of onderhoud
Fabrik van Recyclart - Centrum voor ambach-
telijke productie met sociaal raakvlak
Asbl La menuiserie des Jeunes Schaerbeekois 
au Travail (FR)
Bûûmplanters - Helpen jullie bij de keuze, 
opvolging, levering en planten van bomen

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF%20Potager%2019%20comment%20potager%20geotextile%20NL
La Pousse qui Pousse
https://www.vertdiris.net
https://www.eco-oh.com/nl/
http://www.fabrikfabrik.be
http://www.fixbrussel.be/nl
http://www.recyclart.be/nl/fabrik
https://www.jst1030.be
https://www.jst1030.be
http://www.buumplanters.be/plant/
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8. EDUCATIEF MATERIAAL

8.1. Excursiemateriaal
JNM winkel - excursiemateriaal zoals netjes, vergrootglazen, zoekkaarten, boeken,...
Natuurpunt winkel - excursiemateriaal zoals netjes, vergrootglazen, zoekkaarten, boeken,...
Buitenonderwijs - basismaterialen buitenonderwijs (zitmat, klembord, stoepkrijt,…), kledij. Dit materiaal kan 
je ook elders kopen natuurlijk.

 

8.2. Determinatiemateriaal

Dieren in het algemeen
Digitaal, applicatie
Dierenzoeker - Digitale dierenzoeker voor de meeste dieren in de tuin. Geschikt voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.
Natuurpunt - Leer soorten herkennen - Foto’s van dieren met extra informatie per dierengroep.
Waarnemingen.be - Auto-identificatie, delen van waarnemingen
Tuintelling.nl - hou de waarnemingen van de schooltuin, park,… digitaal bij.

Op papier
Herkenningskaarten van Leefmilieu Brussel met de meest voorkomende zoogdieren, wilde bijen, libellen, 
amfibieën en reptielen en paddenstoelen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest - gratis
Zoekkaart NME Vlaanderen -  ‘zoetwaterdieren’, ‘bodemdieren’, ‘tuinvogels’, ‘dagvlinders’, ‘lieveheersbeestjes’, 
‘beestjes op struiken’ – 1,5 euro
Zoekkaart bodemdieren – gratis

 

Bomen
Digitaal, applicatie
http://www.bomen-determineren.com/
Wood Wide Web - Digitale kaart van opmerkelijke bomen in Brussel
Op papier
Zoekkaart ‘bomen’ en ‘bomen in knop’ - 2 euro via JNM winkel
Bomen- en knoppen waaier - 8 euro via Inverde

Planten en bloemen 
Digitaal, applicatie
Straatmadeliefjes – Kaart om stoepplanten in Brussel te delen. Identificatie gebeurt via http://www.tela-botanica.org 
FloraEuropa - determinatie van ‘bloem, plant of struik’, ‘boom’, ‘paddenstoel’
Plantnet - determinatie van planten aan de hand van foto’s
Tournesol - Zonnebloem - Fiches stoepplanten (op aanvraag)

Op papier
Zoekkaart NME Vlaanderen - Waterplanten, voorjaarsflora, bloemstructuren, zeewieren, zaden en vruchten, 
planten van speelterreinen.

Andere
De natuurkalender – Op deze website wordt aangekondigd welke boom bloeit, welke vogel of vlinder er terug 
keert,… Je kan jouw eigen waarnemingen doorgeven om mee te doen aan fenologisch onderzoek.
Zelf een zoekkaart maken (ENG) - Zoek online herkenningskaart / zoekkaart sporen, fossielen, gallen, 
paddenstoelen, korstmossen, uitwerpselen,...

https://winkel.jnm.be
https://winkel.natuurpunt.be/in-de-kijker.html
https://www.buitenonderwijswinkel.nl/c-4172410/basismaterialen/
https://www.dierenzoeker.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?epi=401
https://www.natuurpunt.be/pagina/leer-soorten-herkennen
https://waarnemingen.be
https://tuintelling.nl
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/LEAFLET_Zoogdieren_NL
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/LEAFLET_Abeilles-Bijen_nl
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/LEAFLET_Amfibieen_reptielen_NL.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/LEAFLET_Amfibieen_reptielen_NL.pdf
https://bodemdierendagen.nl/sites/bodemdierendagen.nl/files/downloads/Zoekkaart%20Bodemdieren-2019-klein_2.pdf
http://www.bomen-determineren.com
https://www.woodwideweb.be/nl/about.html
https://straatmadeliefjes.brussels
http://www.tela-botanica.org
https://floraeuropa.eu/nl/
https://identify.plantnet.org/fr
https://omgeving.vlaanderen.be/waterplanten
https://omgeving.vlaanderen.be/voorjaarsflora
https://omgeving.vlaanderen.be/bloeiende-planten
https://omgeving.vlaanderen.be/zeewieren
https://omgeving.vlaanderen.be/zaden-en-vruchten
https://omgeving.vlaanderen.be/planten-van-speelterreinen
https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenologie
https://www.wildlifewatch.org.uk/activities

