▲ Deze gemengde haag wordt in de breedte tot op bepaalde hoogte geschoren.
Daarna mag de kruin blijven doorgroeien om te komen tot een tunneleffect.
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AMBERTUINEN DOEN AAN
GROENAFVALPREVENTIE
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Het Centrum Duurzaam Groen is een initiatief van het provinciebestuur Limburg,
de Provinciale Hogeschool Limburg, De
Winning en Limburg.net. Het Centrum
streeft naar een duurzame groene leefomgeving en zet daarvoor onder meer
voorbeeldprojecten op en geeft vorming
en advies. Het Centrum Duurzaam Groen
streeft hierbij naar verhoging van de
natuurwaarde en de biodiversiteit. Belangrijke doelstelling hierbij is dat er zo
weinig mogelijk afval ontstaat. De Ambertuin in Kiewit (bij Hasselt) is een realisatie van Limburg.net en de stad Hasselt. Het is soort van proeftuin waarin de
nieuwste technieken worden uitgetest.
Geïnteresseerden kunnen er rondleidingen en opleidingen krijgen.
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Limburg.net, de afvalintercommunale van Limburg en Diest, maakt een belangrijk
punt van de sensibilisering rond afvalpreventie. Ook de preventie van groenafval
maakt daar onderdeel van uit. De Limburgse Ambertuinen laten zien hoe een tuin
optimaal kan aangelegd en beheerd worden zodat de groenafvalberg sterk
gereduceerd wordt. We spraken hierover met tuinarchitecte Linda Van der Heyden
van het Centrum Duurzaam Groen.

Groenafval tegengaan
“De groenafvalberg kost de gemeenschap heel veel geld en daarom gaan we
in onze Ambertuinen in eerste instantie
uit van preventie. Maar we houden het
hierbij steeds laagdrempelig, we stellen
de mensen niet voor zware opgaven”,
zegt Linda. “In het merendeel van de tuinen is er geen plaats om het groenafval
te stockeren. De oplossing ligt voor de
hand: minder groenafval produceren!”
In de aanpak gaat men uit van de zogenaamde ‘Ladder van Lansink’, een stanTUINAANNEMER | 8 | oktober 2013

gazon is ook verantwoordelijk voor 75%
van het groenafval. Het hoeft daarbij
volgens Linda niet altijd te gaan om een
totale ommekeer: er is veel speelruimte
tussen de kruidentuin en het millimetergazon. Door het gazon bijvoorbeeld iets
langer te laten staan, bekom je enerzijds
een tragere groei en spaar je werk uit. Dit
op zich kan al een grote impact hebben.
“We pinnen ons in dit verhaal niet vast
op enkel maar de streekeigen planten”,
stelt Linda. “Voor de zwaardere tuinstructuren, zoals de hagen, gaan we uit
van streekeigen planten maar daartussen is er ruimte voor een brede waaier
aan cultuurvariëteiten. Ook andere ingrepen naar een natuurlijk beheer zijn
vaak maar kleine zaken waaraan men

Linda Van der Heyden: “In een Ambertuin
doet de natuur het zware werk. Vogels en
nuttige insecten houden plaagsoorten onder
controle en de tuin brengt een minimum aan
groenafval voort. Wat overblijft verwerkt
men tot compost, houtsnippers, een
takkenwal of een vlechtconstructie.”

daard op het gebied van afvalbeheer.
De Ladder van Lansink is opgebouwd
uit verschillende ‘treden’. Deze zijn in
volgorde van belangrijkheid: preventie,
hergebruik, sorteren en recycleren, verbranden en tot slot storten.
Starten bij het gazon is hierbij de meest
logische eerste stap want gazononderhoud is niet alleen 75% van het tuinwerk,

Gras inzaaien tussen stenen en kasseien
(vooraan) geeft een natuurlijk aanblik en
houdt onkruid tegen. Verharde rijstroken
worden vervangen door verharde banen
(achteraan) met gazon er tussenin.
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moet denken”, stelt zij. Alom bekend
zijn onder andere de tuinkiezels waarin
onkruidbeheersing zeer moeilijk is. De
Ambertuin toont alternatieven.

ig
ht

De Ambertuin is natuurlijk niet het enige
voorbeeld van de natuurlijke tuin. Ook
initiatieven als kringlooptuinieren streven dezelfde doelstellingen na.
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In de Ambertuin is ook plaats voor cultuurvariëteiten. De kippen (achteraan) hebben een
belangrijke functie. Een drietal kippen
volstaat om niet-composteerbaar keukenafval
te verwerken.

Wilt u uw bedrijf laten registeren voor
het Amberlabel? Bezorg dan de contactgegevens of vraag de toelatingsvoorwaarden aan via http://www.ambertuin.
be/registreren. Tuinaannemers die hierover specifieke vragen hebben kunnen
contact opnemen met Linda Van der
Heyden 0488/88.27.64.●

5 BASISPRINCIPES
VAN DE AMBERTUIN
1. Verstandig met gras
2. Inheemse planten
3. Timing & strategie
4. Milieuvriendelijke producten
5. Creatief met tuinafval
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< Tekst en foto’s Willy De Geest

LASTENBOEK AMBERTUIN

Het Centrum Duurzaam Groen heeft criteria opgesteld voor aannemingsbedrijven, het zogenaamde ‘Lastenboek voor
Ambererkenning-label.’
CRITERIA VOOR ONTWERPERS;
LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTEN, STUDIEBURELEN,…

• Kunnen ontwerpen van een

duurzame en afvalarme tuin. Dit
bewijzen aan de hand van een
ontwerp, lastenboek en referentie
op terrein.
• Zich op de markt profileren met
een eenduidige en duidelijke
communicatie over ecologisch
duurzame tuinen.
• Een actief engagement nemen in
het Amberpublieksprogramma;
deelname aan een publieksevenement, voordracht, vorming,
excursie… met een minimumdeelname van tweemaal per jaar.

Eén ster: minstens één duurzame
en afvalarme tuin ontworpen en
gerealiseerd hebben en ieder jaar
minstens één tuin ontwerpen en
laten realiseren die voldoet aan de
algemene Amberprincipes.
Twee sterren: minstens 2/3 van
de door het bureau ontworpen en
gerealiseerde tuinen voldoet aan de
algemene Amberprincipes.
Drie sterren: alle van de door het
bureau ontworpen en gerealiseerde
tuinen voldoen aan de algemene
Amberprincipes.
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CRITERIA VOOR AANNEMERS UIT
DE GROENSECTOR
Kunnen realiseren van een duurzame en afvalarme tuin. Dit bewijzen aan de hand van een gedocumenteerd project en referentie op
terrein.
• Zich op de markt profileren met
een eenduidige en duidelijke
communicatie over ecologisch
duurzame tuinen.
• Een actief engagement nemen in
het Amberpublieksprogramma;
deelname aan een publieksevenement, voordracht, vorming, excursie… met een minimumdeelname
van tweemaal per jaar.

•

Eén ster: minstens één duurzame
en afvalarme tuin gerealiseerd
hebben en ieder jaar minstens één
tuin realiseren die voldoet aan de
algemene Amberprincipes.
Twee sterren: minstens 2/3 van de
gerealiseerde tuinen voldoet aan de
algemene Amberprincipes.
Drie sterren: alle gerealiseerde
tuinen voldoen aan de algemene
Amberprincipes.

CRITERIA TUINPRODUCTEN EN
MATERIALEN

Voorwaarden: een tuinproduct of
tuinmateriaal kan het Amberlabel

toegewezen krijgen wanneer het
kan aantonen dat het 100% ecologisch is en geen of slechts een
zeer geringe negatieve impact uitoefent op het milieu. Verhardingsmaterialen voor paden, opritten en
terrassen in de Ambertuin bestaan
uit hout, houtsnippers of steen.
Betonproducten worden enkel
toegepast wanneer ze waterdoorlatend zijn.
Terrasbeplanking uit hout
• Bij voorkeur streekeigen houtsoorten, al dan niet thermisch
verduurzaamd.
• Tropische houtsoorten met een
FSC-label.
• Het hout wordt niet petrochemisch verduurzaamd.
• Indien terras op volle grond, bestaat de terrasondergrond niet uit
een betonnen plaat, maar uit een
waterdoorlatende ondergrond.
Verhardingen uit steen
• Materiaal: streekeigen natuursteen, gebakken kleiklinkers,
poreuze betonstraatstenen,
betonstraatstenen met drainageopeningen of betongrasdallen.
• Mogelijkheid tot hemelwatergebruik of –infiltratie, rekening
houdend met de situatie. ●
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