
Bepaal welke zone je wil 
ontharden
Welke tegels heb je niet meer 
nodig? Waar kan nog een groen 
plekje bij?

Kies de eerste tegel
Zoek de plaats waar je tegels 
het meest los liggen. Als het kan, 
begin je best aan de rand. 

Wip de eerste tegel
Tegel aan de rand: zet een schep 
onder de tegel en wip deze met 
de schep eruit. Gebruik best een 
platte schep of een onkruidmes.
Tegel in het midden: Steek de 
hele rand rondom een tegel 
schoon met een sterk paletmes 
of platte schroevendraaier. Steek 
twee dunne gereedschappen 
(paletmes, onkruidmes of 
schroevendraaier) rondom de 
tegel. Met het paletmes kun je de 
tegel wat omhoog wippen, met 
het onkruidmes kun je vervolgens 
‘onder’ de tegel haken. Zo wrik je 
de eerste tegel eruit.

Haal alle tegels er uit
Ga te werk zoals bij de eerste 
tegel. Hoe meer tegels je 
verwijdert, hoe groter de work-
out en hoe meer groen je kan 
aanplanten. 

Verwijder onderliggende 
fundering of verharding
Het gereedschap dat je nodig 
hebt voor het verwijderen van 
deze onderliggende fundering of 
verharding hangt af van de soort. 
Een losse structuur kan je met je 
schep of een manuele sloophamer 
verder verwijderen. Voor vaste 
fundering heb je een mechanische 
sloophamer nodig. Bescherm 
jezelf en je omgeving goed en 
vraag raad aan een vakman indien 
nodig. 

Vul de lege plaatsen op met 
tuinaarde
Vul de lege plaatsen op met 
donkere grond en voeg compost 
toe indien nodig. Meng de nieuwe 
aarde met de bestaande aarde. 
Hoeveel donkere aarde je nodig 
hebt, hangt af van wat je wilt 
planten: 1-5 centimeter voor gras, 
15-25 centimer voor bloemen en 
planten en minstens 30 centimeter 
voor bomen en heesters.

Zaai en plant wat je wilt
Plant bij voorkeur inheemse, 
bijvriendelijke planten. Heb je 
extra inspiratie nodig, surf naar 
regioneteland.be/onhard-je-
voortuin. 

Ga aan de slag op 
de Neteplant!-dag


