
TEGELS VERSUS PLANTEN

Wat is beter tegels of planten in de tuin?
Er zijn veel meningen over dit onderwerp, in dit info-blad bekijken we de verschillende mogelijkheden.

PRIJS
Vaak is de gedachte dat betegelen goedkoper is dan beplanten, maar klopt dat?

We gaan uit van een eenvoudige voortuin van 4 bij 5 meter, met een totaal van 20 m².
In het voorbeeld hebben we gekozen voor de goedkoopste tegels en de goedkoopste planten.

Beton tegels van 30 X 30 cm kosten 11 euro per m² totale kosten 220 €
Ophoogzand 1 m³ zak minimaal  53
Opsluit-banden 2,27 per meter 4 + 5 = 9 x 2,27 totaal  20
Bezorgkosten  40
TOTALE KOSTEN VOOR TEGELS  333  €
Maagdenpalm planten (Vinca) zijn goede bodembedekkers en is wintergroen.
12 planten per m² 12 x 20 = 240 planten 0,95 per plant komt op 228 €
Bezorgkosten  30
TOTALE KOSTEN VOOR PLANTEN 258 €

Planten zijn zo’n 75 euro’s goedkoper dan tegels.

Het bestraten is zwaarder werk en vergt meer tijd dan het beplanten van een tuin. De kosten van een 
stratenmaker of een hovenier zijn ongeveer hetzelfde van 35 € per uur.
De Maagdenpalm is een eenvoudige plant geschikt voor iedere grondsoort, er is dus geen grondverbetering 
nodig. De plant kan ook in ieder positie, zon, half schaduw en schaduw geplant worden.

ONDERHOUD
De reden om een tuin te betegelen is vaak dat het 
minder onderhoud geeft, maar klopt dat wel?
Tegels vergen in het eerste jaar minder onderhoud 
dan de planten. 
De planten zijn in het eerste jaar nog niet volgroeid, 
waardoor onkruid een kans heeft. De plantentuin 
moet zeker 2 keer worden gewied in het eerste 
jaar. In het tweede jaar moet er ook worden ge‐
wied. De groei van de planten is afhankelijk van de 
grondsoort en het weer.
In het tweede jaar moeten tegels ook worden ge‐
wied, zaadjes landen in de voegen van de tegels. 
Daarnaast heb je bij tegels last van mos en groene 
aanslag, welk moeten worden verwijderd. Als tegels 
niet worden onderhouden wordt de tegeltuin binnen 
een aantal jaren alsnog een groene tuin.
Zonder het gebruik van de ‘gifspuit’ vergen tegel-
tuinen meer tijd voor het wieden dan de planten-
tuinen.

Bij een tegeltuin heb je meer last van mieren dan een plantentuin. Bij een plantentuin valt het vaak 
niet op dat er mieren zijn. 
Een tegeltuin moet worden vrij gehouden van stof, zand, bladeren en ander afval. In de planten tuin 
wordt alleen het afval verwijderd en soms de overtollige bladeren. Het ligt eraan van welke planten 
het zijn. Sommige bladeren verteren langzaam zoals van Eiken en moeten worden verwijderd in het 
voorjaar om verstikking van de planten te voorkomen.
Wordt een tegeltuin niet geveegd dan komt het langzaam maar zeker onder een laagje aarde te 
liggen met meer ruimte voor onkruid en dan wordt het weer een groene tuin.



Veel tegel tuinen gaan naar verloop van tijd verzakken, er komen putten in. Het herstel van verzakte tegels 
vergt veel tijd, soms moet de gehele tuin opnieuw betegeld worden. 
Na een aantal jaren zal er uitval komen in de planten en moet een aantal planten worden vervangen, wat heel 
wat minder werk is.
Als je de juiste onderhoudsvriendelijke planten kiest, heb je er minder werk aan dan aan tegels.

BIODIVERSITEIT
Zelfs in een plantentuin met maar één soort plant vind je meer biodiversiteit dan in een tegeltuin.
Er komen niet veel bijen, hommels, vlinders, lieveheersbeestjes, vogels, egeltjes op een tegeltuin af.
De Maagdenpalm is goed voor een aantal insecten vooral voor Hommels. Als de plant volgroeid is dan geeft 
het goede beschutting voor Egels. 
Onder planten is er meer bodemleven, zoals wormen die weer vogels aantrekken.
Een plantentuin wordt al snel een mini/micro ecosysteem.
Tegels verminderen de biodiversiteit, zowel onder als op de tegels.

LEEFKLIMAAT
Regenwater dat op planten valt zakt meestal weg in de bodem. Regen dat op tegels valt zakt niet in de bodem 
en wordt via het riool afgevoerd.
Tegels veroorzaken wateroverlast, zeker bij piekbuien.
Tegels nemen warmte op en geven deze warmte ook weer terug, in de zomer kan dat hittestress veroorzaken. 
Hittestress is de mate van hinder tijdens een periode van extreme hitte. 
Een plantentuin neemt minder warmte op en heeft een verkoelend effect op het stadsklimaat. Een tuin met 
een boom geeft nog minder hittestress door het schaduw effect, een muur die in de schaduw van een boom 
ligt, is gemiddeld 20 graden koeler.
Planten zorgen voor minder stof en andere verontreinigingen in de lucht en produceren zuurstof. 
Een plantentuin is mooier om naar te kijken dan een tegeltuin tijdens het wandelingetje door de buurt, maar 
ook voor jezelf.
Kortom genoeg redenen om geen tegeltuin te maken; het is niet goedkoper, vergt onderhoud, is slecht 
voor mens en dier en is minder aantrekkelijk.

BRONNEN:
https://nl.urbangreenbluegrids.com/heat/#heading-14
https://synchroon.nl/circulair/stadsnatuur/
https://klimaatklaar.nl/jij/verharding-eruit/
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/klimaatindestad.htm
https://degroenestad.nl/facts/

https://www.garmundo.nl/kleine-maagdenpalm-p9.html
https://www.praxis.nl/tuin-buitenleven/bestrating/tuintegels/betontegels/decor-betontegel-grijs-30x30x4cm
https://www.hovenier-weetjes.nl/hovenier-kosten/tuin-bestraten-kosten/
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