De moestuin van Milieuboerderij De Palingbeek
werd de afgelopen tien jaar
op een ecologische manier
bewerkt en is ondertussen een
voorbeeld van gezond tuinieren. In
samenwerking met IVVO, Stad Ieper en de
Provincie West-Vlaanderen werd de tuin verder uitgebouwd tot een heuse kringlooptuin. Het voorkomen
en/of het hergebruik van groenafval in de eigen tuin
wordt er in de praktijk getoond. De gloednieuwe compost-demoplaats en de kleurrijke infoborden geven de
nodige achtergrondinformatie om zelf aan de slag te
gaan.
Laat je inspireren! Het plan op de keerzijde maakt je
wegwijs.
Meer tips:
www.west-vlaanderen.be/ecologischetuinen
Brochure ‘De ecologische siertuin, puur
genieten’ van de Provincie West-Vlaanderen.
Te bestellen via Informatiecentrum Tolhuis.
Info op www.west-vlaanderen.be/
informatiecentrum
www.vlaco.be: meer info over
composteren, compostgebruik en
kringlooptuinieren
www.velt.be: ecologisch leven in
tuin, keuken en daarbuiten
www.ivvo.be: verkoop van compost en boomschors
www.ecologischgroen.be
www.houtwal.be: veel
informatie over tuinen en
overzicht van plantendatabases
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Meer halen uit de biologische kringloop
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Noteer hier enkele tips voor de eigen tuin:

v.u.: Peter Norro, MiNaWa, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge - 050 40 32 90
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Welkom in de
EcoDemotuin
Volgende pictogrammen geven aan met welke
thema’s het infobord een link heeft:

Composteren
Alternatief voor composteren
Grasbeheer
Productiviteit
Vaste planten
Biodiversiteit
Water
Wonen
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Over vliegen die zweven
Vaste planten, variatie troef!
Met of zonder haar
Vaste planten, vaste ‘kamers’
Insecten op de boemel
Smaken slakken zout?
Vaste planten, minder zorg!
Geen tuin zonder water
Stekelige tuinen
Voor een recept met respect
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Voordelen en gebruik van compost
Wat mag je composteren?
Hoe composteren
Anders dan composteren?
Laat ons een bloem voor solitairen en solidairen
Snoeiers en bouwers
Water doet leven!
Opgelet: ongewenst!
Slimmer dan de vos
Kiezen voor kippen
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Een daktuin of een tuindak?
Vogel zoekt huisje-tuintje
Natuur als bouwgenoot
Overleven in de rommel
Insecten op hotel
Grasgenot
Gezuiverd grijs
Wild en eetbaar groen
Vaste planten zoeken evenwicht
Vaste planten, kiezen en verliezen!
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