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 HANG NATUUR TEGEN DE MUUR 

Heb je geen groene vingers, maar droom je van een   

weelderige tuin?  Dan is een muurtuin beslist iets voor jou.  

 

Met een minimum aan zorg geniet je dagelijks van verse 

groenten, kruiden en bloemen. Je kiest zelf de kleuren en 

smaken die je bekoren. Bovendien isoleert de muurtuin je 

woning en het geluid beter. Woon je in een stad? Dan zorg je 

mee voor een schoner milieu! 

 

 IDEALE MATEN EN KLEUREN  

Je bepaalt zelf hoe je verticale tuin eruit ziet. De frames zijn  

120x200cm of 60x200cm. 

 

Combineer verschillende standaardmaten of laat een muurtuin helemaal op maat maken.  

De kleuren? Je hebt de keuze tussen zwart en multicolor. Afhankelijk van Het formaat heb je ruimte voor 60 of 30 plantjes.  

Je stelt zelf een mix van je geliefde planten samen. Dat kunnen bloemen zijn, maar ook kruiden en groenten. 

 

 BLOEMEN, GROENTEN EN KRUIDEN 

De variatie aan planten voor je muurtuin is enorm. Maar wacht nog even voor je kiest. Het is belangrijk om je muurtuin te 

leren kennen. Wil je het beste uit je planten halen? Ga dan na wat de oriëntatie is van je gevel. Elk type plant floreert het 

beste in een bepaalde oriëntatie. Hou rekening met veel of weinig licht, veel of weinig wind en de vochtigheid. De 

bewatering is hier ook van afhankelijk. Eens je de noden kent van je plant en de mogelijkheden van je tuin, ben je 

vertrokken. 

 

 PLAATSING IS KINDERSPEL 

 

 zoek de juiste plaats 

 boor vier gaten 

 breng vier draadstangen aan in de muur, licht afwaterend naar beneden 

 hang hierover korte stukken PVC-buis om afstand te houden tussen muur en de plantenmuur 

 plaats de muurtuin erover 

 vijs een moer met een rondel er over 

 sluit de slang aan op de tuinslang of aan een timer die op het waternetwerk zit 

 laat het een uur lopen en zie wanneer het volgelopen lijkt 

 plant je planten volgens hun kenmerken ; plantjes die veel water nodig hebben plaats je onderaan. 
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 ZEG ONKRUID VAARWEL 

Een muurtuin moet je onderhouden zoals een groententuin. 

Enkel heb je veel minder last van onkruid. Hoeveel water je 

moet geven? Dat is afhankelijk van de oriëntatie. Meestal 

volstaat 1 à 2 uur per dag. Start met om de twee dagen 

water geven. Zo merk je meteen wat de planten nodig 

hebben. Hierop pas je je aan. Je kunt nooit te veel water 

geven. Het water loopt er uiteindelijk toch gewoon uit! Ga na 

wat de planten nodig hebben. 

 in de herfst mag het water af 

 laat de leidingen helemaal leeg lopen 

 start in maart de bewatering terug op 

 voeg om de vijf à zes weken meststof toe 

 snoei bij als het nodig is 

 verwijder dode planten meteen

HANGENDE TUINEN    

    

 
H120 

€ 300,08 (incl. BTW) 

grijs 

breedte: 120 cm 

hoogte: 200 cm 

aantal planten : 60 

 

 
H60 

€ 250,47 (incl. BTW) 

grijs 

breedte: 60 cm 

hoogte: 200 cm 

aantal planten  : 30 

 

inbegrepen: 

 frame 

 darm van 2.5m 

 sproeiers 

 4 tangen+moeren+rondellen 

 meststofverdeler 

 overgang Gardena nr 13mm 

 timer voor kraan 

 

 

niet inbegrepen: 

 tuinslang 

 eventuele overgangen 

 planten 

 substraat en grond 

 

 
plaatsingset H 

€ 302.50 (incl. BTW) 
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VRIJSTAANDE TUINEN 

 

   

         
VS100: 

€ 450,12 (incl. BTW) 

zwart of grijs 

breedte: 100 cm 

hoogte: 200 cm 

aantal planten : 80 

 

 
VS60: 

€ 350,90 (incl. BTW) 

zwart of grijs 

breedte: 60 cm 

hoogte: 200 cm 

aantal planten : 48 

 
plaatsingset VS: 

€ 363,00 (incl. BTW) 

pompsysteem 

mestmengapparaat 

timer 

 

 
kunststof bak  

prijs: op aanvraag 

grijs 

140*40*40 

 

    


