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In 9 stappen tot 
een nieuwe tuin!

1   De Jan en Annie tuin!

      voortuin
      achtertuin
     hoe kan het anders!

2   De 12 belangrijkste punten!
 
3   Waarom is het nodig om
     een tuinplan te ontwikkelen?
     fouten vermijden
      Budgetteren
      overbodige arbeid
      ergernis besparen

4   Een wensenpakket samenstellen .
     vooroordelen
      inventariseren
      moodboard / sferen

5   Uitgangssituatie
     plattegrond
      zon , schaduw
      wind
      bodemonderzoek
      privacy
      omgeving

6   Het ontwerp
     lijnenplan
      schetsplan
      defintief ontwerp

6   Het ontwerp
     lijnenplan
      schetsplan
      defintief ontwerp

7   Materiaalkeuze
     bestrating
      erfafschedingen
      opbergen en overkappen
      waterpartijen
      verlichting
      accessoires

8   Beplanting
     onderhoudsvriendelijk
      moestuin / kruidentuin
      sferen , geuren en kleuren
      seizoenen

9   De aanleg
     verwerking en onderhoud
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   De Jan en Annie voortuin 
 

1. Pad van 90 cm breed.
2. Lamp vaak kapot.
3. Te grote solitairs.

4. Bolboom. 
5. Grind, split of grond met bloeiers.

6. Focus op de voordeur.
7. Haagje of hekje .

8. Onvriendelijke entree

   stap 1 De voor- en achter-
tuin van Jan en Annie de 

Vries  
 

De meest voorkomende voor- en achtertuin van Nederland.

   De Jan en Annie achtertuin 
 

1. Door de vlakken lijkt de tuin kleiner.
2. Containers in het zicht.

3. Lichtpunten op ooghoogte .
4. Coniferen en / of Laurierkers als haag.
5. Schutting het liefst zo hoog mogelijk .
6. Jan in de schaduw, Annie in de zon .

7. Te grote solitairs.
8. Overzichtelijk, geen verassingen .

9. Gazon is kindvriendelijk?!

en niet te vergeten , het terras tegen de woning
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   De achtertuin van Sanne en Dave
(Sanne, dochter van Jan en Annie)

1. Door de vlakken lijkt de tuin kleiner.
2. Achter leibomen ivm inkijk van buren . 

3. Schutting het liefst zo hoog mogelijk .
4. Overzichtelijk, geen verassingen .

5. Geen perspectief, uitzicht uit huis wordt bepaald 
door meubels.

  Kan het anders?

NATUURLIJK kan het anders!

In de volgende stappen , proberen wij het 
u zo goed mogelijk uit te leggen hoe het 

anders kan . 

Advies: Neem de tijd .

Voorbeeld van voortuin .
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  1. Zittend
  2. 1.20+
  3.  Rood en de 9 groenen
  4. Solitairs
  5. 60 – 70%
  6. Het hoekje om
  7. Perspectief / Massief
  8. Balans
  9. Waar zijn we / privacy
10. Zon / schaduw
11. Genieten?
12. Dieren in de tuin?

stap 2 Eerst de 12 belangrijk-
ste punten .

1.  Zittend

De (achter)tuin wordt vooral vanuit 
binnen , zittend bekeken . (de eettafel speelt 

hier een belangrijke rol in).

We zitten binnen en kijken naar buiten , 
het zonnetje schijnt, we lopen naar buiten 

en gaan in het zonnetje zitten

2.  1.20+

Gemiddeld gezien is de start van 
onze ooghoogte, zittend op een stoel 

tussen de 110 en 120 cm 
( bij zitvlak stoel van 45 cm).

Een element dichtbij en hoger dan 
120 cm of lager dan 100 cm, zorgt 
ervoor dat u dingen wel of niet kunt 

zien .

Wanneer u nu een lange man en een 
kleine vrouw hand in hand ziet lo-
pen , weet u nu dat ze elkaar zittend 

hebben ontmoet.

3.  Rood en de 9 groenen

Ondanks de meerderheid, 
valt rood als eerste op. 

Automatisch kijken we eerst naar de rode 
en dan pas naar de 9 groenen rondjes.
Te veel blikvangers in een tuin zorgen 

voor een onrustig 
geheel en de waarde van de blikvangers 

indivudueel , wordt minder.

4.  Solitairs

De aanschaf van tuinplanten is 
vaak impulsief. 

Kijk Jan , wat een leuk blauw 
boompje is dit! Ja Annie, leuk 
voor in de voortuin . Aan het 

einde van de jaren zeventig en 
begin van de jaren tachtig, was 
de blauwe Cedrus erg populair. 

(We werken contineu aan 
verbeteringen van informatie bij 
onze producten in de webshop). 
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5.  60 tot 70%

Het genieten van uw tuin gebeurt vooral van binnenuit, dus bij de inrichting van uw 
tuin moet u ook de kijk positie vanuit uw woning meenemen in het ontwerp.

De beplanting in het zicht (vanuit binnen) moet vooral wintergroen zijn .

(Erg belangrijk!!!)

Of u nu in Bergeijk, Lienden , Zwaanshoek, Axel , Nooddorp, Appelscha, Borne, 
Veendam, Dronten , Overloon , Wieringenwerf of Harmelen woont. Vaak is het daar, 
koud, regenachtig, winderig en donker. De meeste tijd van het jaar zit u binnen en 
niet in uw tuin . Wilt u meer van de tuin genieten , dit kan bijvoorbeeld door een 
veranda, serre of een andere soort overkapping.  Optie Spanje, kan natuurlijk ook!

Tussen half september en half april zijn we vooral binnen!

6.  Het hoekje om

Wanneer de looplijnen in de tuin , 
“bijvoorbeeld het pad dat in een rechte 
lijn naar de voordeur loopt ” mist u de 

tuin bijna in z’n geheel .
Als er bezoek of als u zelf thuis komt, 

bent u gefocust op de voordeur en niet op 
de tuin . Het hoekje om, zorgt ervoor dat 
u onbewust meer meemaakt voordat u bij 

de deur bent. 
(voorbeeld bij Jan en Annie tuin)

7.  Perspectief / Massief

Er zijn tal van mogelijkheden om de tuin dieper of breder te maken .
Groot blad dichtbij en klein blad verder weg, zorgt voor meer diepte in de tuin .

Ook verschillende niveau’s in verharding en verschillende hoogtes van beplanting 
zorgen hiervoor (120+). Wanneer de tuin vanuit elke plek goed te overzien is, krimpt 

de tuin en is er tevens geen spanning en wordt alles dus erg voorspelbaar.

Massieve vlakken zorgen ook voor een krimpend effect. De hele tuin vol met 
bestrating of halfverharding, hoge erfafscheidingen en leibomen achteraan ,

zorgen ervoor dat de tuin erg klein lijkt.

Gazon is hier ook een goed voorbeeld van . Wel lekker groen , maar het vlak zorgt 
ervoor dat u kijk er snel overheen gaat.

(aan de kant van een voetbalveld denk je wel eens, kunnen ze niet sneller lopen! Maar 
wanneer je er zelf loop zijn de afstanden toch heel anders).
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8.  Balans

Het in balans zijn van de tuin heeft met een 
aantal zaken te maken . 

A. Het evenwicht tussen groen en verharding. 
De ideale verhouding tussen groen en 

verharding is 2/3 groen en 1/3 verharding.
 

B. Het werken met het getal 1,6(18) geeft van 
nature rust en evenwicht in de tuin . Bij-

voorbeeld wanneer het gazon 3,2 meter breed 
is, is de ideale lengte 3,2 - 6,4 0f 9,6 meter.

C. De hoogte van de beplanting, 40 tot 50% 
lager dan 90 cm (vaste planten , siergrassen , 
kleine heesters, etc.) en 40 tot 50% hoger dan 
dan 90 cm. (hagen , (vorm)bomen , heesters, 

klimopscherm). Vergeet vooral het z.g.n . 
plafond niet (bomen of groen op een pergola).

9.  Waar zijn we / privacy

Met de stoel door de tuin heen gaan 
en dan bepalen wat u wel en wat u 

niet wilt zien . 
Goed kijken hoe de inkijk in uw 

tuin is.

Met een klein boompje op de juiste 
plaats kunt u al makkelijk 

vrijzitten , een erfafscheding van 3 
meter hoog is echt niet nodig. 

10.   Zon / schaduw 
De ideale plek van het hoofdterras is waar 

de zon vanaf 15.00 uur gaat schijnen .
Ochtend zitje inrichten voor twee 

personen . 

11.   Genieten? 
Tijdsbalans tussen onderhoud en het 

genieten van de tuin .

Elke tuin heeft onderhoud nodig, maar 
een tuin vol met een groenblijvende 

bodembedekker geeft minder werk dan 
een tuin met veel zichtbare grond en 

weinig beplanting. 

Gazon heeft gemiddeld 35 keer per jaar 
aandacht nodig. 

Een dakplataan geeft meer snoeiwerk dan 
een dakeik. 

Alles heeft te maken met de keuzes van 
de beplanting, materialenen en de goede 

voorbereiding van de aanleg.
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12.   Dieren in de tuin? 
Wel of geen dieren in de tuin laten we even in het midden .

Wilt u dieren in uw tuin , dan moet aan vier voorwaarden voldoen .

Voeding, nectar (bloemen) voor vlinders en insecten . Bodemleven (Gazon), 
vruchten , noten en zaden voor de vogels. Laat blad in de winterdag onder heesters 
en bomen liggen , ruim de bladeren pas in het voorjaar op (wat er nog van over is).
Vuile bomen o.a. de Berk en de Esdoorn zitten vol met luizen , die op hun beurt 
weer vogels aantrekken . (Plan geen terras of parkeerplaats onder deze bomen , i .v.m. 
de luizenpoep).

Bescherming, bomen en heesters waar vooral de vogels in kunnen vluchten . 
Onderbeplanting (bodembedekkers), prettige schuilplaatsen voor padden , egels 
en insecten . Struiken met doornen of stekels, ideale bescherming tegen katten en 
roofvogels. 

Nestruimte, vogel-, vlinder-, insecten- en of vleermuiskastjes ophangen .
Opening van de vogelnestkastjes richting het noorden . Coniferen als solitair of als 
haag. Klimopwand als erfafscheiding. Brandnetels in pot voor de vlinders.
Zuurstof planten in de vijver voor padden , kikkers en salamanders. Bij ruimte, 
een hoge kleiwand voor de oeverzwaluw en de ijsvogel . Composthoop voor de 
ringslang. Ruimte creëren onder de dakpannen voor mussen en de gierzwaluw. 
Dakpannen stapelen voor hagedissen en insecten .

Water, In de vorm van een vijver een poeltje of een waterschaaltje .
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stap 3 Waarom is het nodig om een tuinplan te 
ontwikkelen?

Een tuinplan helpt niet alleen fouten te vermijden , geld, tijd, overbodige arbeid en ergernis te besparen , maar het is ook een werkje dat plezier geeft. Op de teken-
tafel is een boom gemakkelijker te verplaatsen dan in de tuin . Met behulp van een goed tuinplan kan van uw tuin op de meest economische wijze het beste worden 
gemaakt. In een huiskamer zetten we een bank neer, een stoel , een tafel . Als dat allemaal niet goed staat, wordt de zaak volgende week of volgende maand ver-
plaatst. Een boom, een struik kunnen we wat moeilijker naar willekeur oppakken . Om nog maar te zwijgen over een vijver of een zitkuil . Of je nu je 
tuin zelf wenst te ontwerpen of laat ontwerpen door een professionele tuinontwerper of architect, in beide gevallen is het nuttig voor jezelf te bepalen 
wat je wensen en verwachten zijn . De tuinontwerper kan je wensen in een tuinplan projecteren . Het eindresultaat kan er alleen maar bij gebaat zijn . 
De ontwerper of uzelf moet zich een idee vormen van de wensen . Op deze wijze ontstaat een leefprogramma voor de tuin , zij het dat in vele geval-
len wordt beperkt door de ruimte van de tuin en door de financiële middelen . Op deze manier kan een kleine tuin ook een eigen karakter hebben . 
Je zal je verlangens en wensen tegen elkaar moeten afwegen . Je kan beter een beperkt aantal wensen verwezenlijken . 
En de tuinarchitect? Die moet de opdrachtgever het gevoel kunnen geven hebben dat de tuin voor hem persoonlijk is aangelegd.

Fouten vermijden , Planten op de verkeerde plek, teveel pieken en dalen door het jaar heen . Vlonder terrasjes maken , terwijl ze in de toekomst 
nooit gebruikt worden . Boompje aanplanten , jaren later een knots van een boom. Speeltoestellen met knal kleuren in het zicht   vanuit de wo-
ning. Containers mooi wegwerken . Teveel in te weinig ruimte plannen . Rekening met de ontwikkeling van het gezin , voordat u het weet, spelen ze 
niet meer thuis. Te weinig ruimte op het hoofdterras (teveel ruimte voor het hoofdterras). Zomerbloeiende planten plannen , waar u in de zomer 
verblijft. Bomen op een plek aanplanten , met als gevolg dat de buren niet meer praten . Impulsieve aankopen vermijden .

Budgetteren , Een tuin aanleggen doen we niet elk jaar en het kost een paar centen . Hoeveel? Wanneer u de inkoop van de materialen en de aanleg 
van de tuin helemaal zelf doet, kost een tuin tussen de 45 en 75 euro per vierkante meter (erfafscheidingen , bestrating, beplanting, enz,). Gazon 
is de goedkoopste m2, dan de beplanting, verharding. De bouwwerken (erfafscheiding, vijver, pergola) zijn de duurste m2. Laat u de uitvoering 
aan een hovenier over, dan kost de tuin tussen de 100 en 150 euro (nieuwe tuinen tot 200 m2). Als de tuin alleen uit verharding en of gazon 
bestaat zijn de kosten uiteraard minder. De goed verhouding tussen materiaalkosten en arbeidskosten is 60% - 40% tot 50% - 50%. Arbeidskosten 
mogen nooit hoger zijn dan de materiaal kosten .      

Overbodige arbeid, Bij een verbouwing aan het huis of bij een nieuwbouw, de vraag 
stellen . Wat kan de aannemer of de elektricien voor de tuin betekenen? (bijv. muurtjes of 
de elektra aansluiting van de buitenverlichting). Om de paar jaar planten verzetten , omdat 
ze te groot worden voor de aangewezen plek. Elk voorjaar opnieuw planten kopen , want het 
viel het afgelopen jaar toch tegen .
 
Ergernis besparen , In uitvoering en de financiën .
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stap 4  Een wensenpakket samenstellen .

Voor je aan de slag gaat met tekenen moet je eerst eens voor 
jezelf en je gezin een wensenpakket samenstellen . Maak een 

lijstje van wensen die jij en je gezin zouden kunnen koesteren 
vooraleer over te gaan tot het uittekenen van een tuinplan .  

Inventariseren van de wensen , laat ieder afzonderlijk van 
elkaar een wensen lijst maken .

Hebt U veel tijd om in de tuin te werken?  
Werkt U graag in de tuin?  

Wat wenst U in de tuin te kunnen doen? 
Hoeveel mensen maken gebruik van de tuin? 

Siergazon of speelgazon? 
Niveauverschillen? 

Welke materialen spreken U het meest aan?  
Wenst U verlichting in de tuin?  

Zullen er dieren in de tuin rondlopen?  
Bent U voorstander van modern of van klassiek?  

Welke planten ziet u graag?  
Rozen , dwergsparren , heide, rhododendron’s, vaste bloeiende 
planten , snijbloemen , siergrassen , varens, waterplanten , sier-
heersters, bosgoed, bomen , wilde planten , bamboes, bolgewas-

sen , klimplanten , hagen , coniferen ..
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WENSEN
      
Mijn tuinstijl is:  0 strak, modern
   0 tijdloos
   0 minimalistisch
   0 exotisch 
   0 klassiek 
   0 romantisch
   0 mediterraan
   0 familietuin
   0 gemakkelijk
   0 japanse tuin
   0 watertuin
   0 natuurlijk
   0 daktuin
   0 landelijk
   0 kindvriendelijk
   0 diervriendelijk
   0 anders, nl …………………….........
                          
Vormen:  0 strak 
   0 rechte lijnen
   0 rondingen
   0 organisch
   0 diagonale lijnen
   0 niveau verschillen
   0 anders, nl …………………………..

Gebruik v/d tuin: 0 leeftuin
   0 kijktuin
   0 combinatie leef en 
      kijktuin
   0 onderhoudsvriendelijk

Bestrating:  0 grind / split
   0 gebakken producten
   0 beton producten
   0 natuursteen producten
   0 terras in de zon
   0 terras in de schaduw
   0 terras aan het water
   0 formaat terras  ….   m2  
      ( 2,5 m2 per persoon )
   0 anders, nl .  ……………………….

Materialen:  0 hout
   0 metaal
   0 glas
   0 steen
   0 hergebruik
   0 anders, nl …………………………..

Bouwkundige  
elementen:   0 waterpartij   vijver 
      (vissen ), waterspiegel , 
      waterornament
   0 luifel , pergola, prieel
   0 bbq. , keukenblok, etc.
                  0 Berging, tuinhuis, 
      veranda, haardhout-
      opslag, fietsenstalling
   0 verhoogde plantvakken
   0 speeltoestellen , zandbak,  
      schommel , etc.
   0 muurtjes
   0 zwembad 
   0 anders, nl …..............................

Erf afscheidingen: 0 tuinmuur
   0 schutting hardhout
   0 schutting anders......................
   0 aluminium schutting
   0 wilgenschutting
   0 haag groenblijvend
   0 haag bladverliezend
   0 begroeid scherm
   0 afsluitbaar
   0 aanwezig, nl ………………........ 
    0 anders, nl 
…………………...........

Specifiek:  0 container-plek   
      aantal containers …. st.
   0 werkplek
   0 parkeerplek       
      aantal parkeerplaatsen ..st.
                   0 plek voor droogmolen
   0 plek voor barbecue
   0 openhaard / kachel
   0 sproeisysteem / beregening
   0 privacy

Beplanting:  0 gazon  
   0 kruiden
   0 vaste planten 
   0 heesters
   0 ruimte voor bollen en knollen 
   0 waterplanten
   0 hagen  
   0 coniferen
   0 bomen
   0 vormbomen
   0 siergrassen
   0 rozen    
   0 klim-, leiplanten
   0 groente / fruit   
   0 anders, nl ….
   0 sfeer       ……………………………  
   0 geur
   0 kleur   
   0 snij goed    
   0 ruimte voor perkgoed
   0 kuipplanten    
   0 winterharde kuipplanten
   0 allergieen
   0 specifieke planten ……………..
   0 hergebruik planten   …........

0 Bouwvergunning, kapvergunning

Uitvoering van de  
werkzaamheden: 0 in eigen beheer 
   0 deels zelf doen 
   0 door  hovenier
   0 in fasen  
   0 gespreid in jaren
   0 z.s.m. 

Kostenraming (budget):
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stap 5 Uitgangssituatie .
Een plattegrond opmaken     De omgeving 
Het terrein         Hoogteverschillen  
Oriëntatie van de tuin , zon en schaduw bepalen  De windrichting  
De noord pijl bepalen       Vaste regels 
Een stijl bepalen       voorbeelden van thema’s  
Structuren

Velen kijken wat angstig bij het horen van ontwerpen van tuinen . Ontwerpen is hetzelfde als inrichten , en eigenlijk hebben we 
allen daar al ervaring mee, nl . met het inrichten van ons huis. In ons huis bepalen we waar de eetkamer komt en wat we met de 
verschillende ruimten gaan doen . Het ontwerpen van een tuin is net volgens hetzelfde principe. 
Bij het ontwerpen van een tuin gaan we ook bepalen waar we de tuin voor wensen te gebruiken , we kiezen een stijl die bij ons past, 
we maken er een mooi geheel van en we letten op enkele praktische zaken . 
Haal uit je antwoorden een centraal thema : een tuin voor de kinderen , een tuin om in te liggen , een tuin met veel bloeiende 
planten , een tuin die weinig onderhoud vraagt. Kies een stijl of thematuin die U het allermooist vindt. Het is uw tuin en U moet 
zich er prettig in voelen! Kies één bepaalde stijl in plaats van zoveel mogelijk combinaties van verschillende stijlen met elkaar te 
combineren . 
Als u een degelijk antwoord hebt gevonden op je wensen kan je beginnen met een basisplan . 
In de eerste plaats heeft u een plattegrond nodig van je perceel . Kies een schaal ( schaal  1: 50 is een prettige maat om mee te werk-
en) en vul op je plan de afmetingen van het huis, schuur, oprit, .. en zo verder in . Meet ook alle ramen en deuren . Bepaal vervol-
gens de noord pijl . Als u straks de beplanting en de plaats van bijvoorbeeld het terras gaat invullen , heeft u deze gegevens nodig. 
Het volgende is het invullen van de terrassen en paden en alle andere bouwelementen , zoals afscheidingen , muurtjes, pergola’s, 
zandbak, tuinhuis, schommel , .. Tenslotte volgt de beplanting.

De omgeving 

De omgeving van de tuin bepaalt in belangrijke mate de inrichting. Bevindt het perceel zich in een wijde of dichte omgeving, in 
een dorp, in de stad,op het platteland, tussen de weilanden , in de duinen , in een bos, in een oude of moderne stadskern? Door een 
nauwkeurige observatie kan u zich een beeld vormen van uw omgeving. Dit alles is een inspiratiebron bij het maken van een eigen-
tijds tuin-ontwerp. Kijk goed om u heen welke planten het goed doen .
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Het terrein 
De verhoudingen en afmetingen van het terrein bepalen of beperken in hoofdzaak de toekomstige vorm van je ontwerp.  
Vooral bij kleine terreinen zal de begrenzing u min of meer tot een bepaalde vorm dwingen . Onregelmatig gevormde terreinen 
bieden de mogelijkheid verrassende hoeken te vormen . Vaak heeft u als eigenaar te maken met een zogenaamde ‘ongunstige terrein-
vorm’.

- het terrein is te diep   - het terrein is te smal   - het terrein is te kort   - het terrein is te breed

Met optische effecten kan je een kleine tuin groter doen lijken; een smalle tuin breder doen lijken; een korte, brede tuin langer doen 
lijken e .d .m.
De bodemgesteldheid is een factor die de keuze aan beplanting en bouwelementen mee gaat bepalen . Natte, vochtige gronden vra-
gen een andere beplanting dan droge, zanderige gronden . De draagkracht van de bodem bepaalt/beperkt de mogelijkheden van 
verhardingen . Probeer zoveel als mogelijke de natuurlijke omgeving in je tuinplan te betrekken: een waterloop, een muur, een wei-
land, een bos. Met de bestaande beplanting dien je rekening te houden: een oude eik kan je niet verplaatsen en je moet er rekening 
mee houden , zowel qua vormgeving, verharding als qua plantenkeuze in de omgeving ervan . Vaak zal je met de vraag geconfron-
teerd worden of de bestaande planten op het perceel kunnen behouden worden . Vooral bij ophogingen en graafwerken kunnen zich 
problemen stellen om bomen te behouden .

Hoogteverschillen
In een terrein zal de gehele inrichting , de vorm van de ruimten , en het verloop van de paden van de tuin in zeer belangri-
jke mate bepaald worden door de niveaulijnen . Op terreinen met belangrijke hoogteverschillen kunnen paden pas goed aangelegd 
worden na een zorgvuldige opmeting. Het is daarom belangrijk dat je de hoogte en het verloop van hoogteverschillen van je terrein 
opmeet. Anders kan je nooit tot een degelijk tuinplan komen . Mogelijks is het terrein nu vlak. Niveauverschillen zijn met verschil-
lende materialen te verwezenlijken . Door eventueel verschillende hoogten aan te brengen creëren we als het ware een derde dimen-
sie in de tuin , dit levert een duidelijk vergrotend effect op, zeker in kleinere tuinen . 
 
Oriëntatie van de tuin , zon en schaduw bepalen 
De oriëntatie van de tuin bepaalt ook in belangrijke mate de inrichting! Je hebt allerlei wensen voor ogen maar heeft u er ook de 
ruimte voor ? Uit de vele moge-lijkheden om van een plekje grond een fijne tuin te maken , moet u gaan kiezen . Op je stuk grond is 
niet alles te realiseren . In de eerste plaats moeten we de zonnige en schaduwrijke plaatsen in de tuin bepalen , ook de lichtinval en 
de overheersende windrichting hebben een belangrijke invloed op het ontwerp. In zekere zin komt dit overeen met het bepalen van 
de noord pijl . Anderzijds is het vaststelling van de noordzijde niet voldoende. 
Het is noodzakelijk om bijvoorbeeld de schaduw van een bestaande boom, het huis, 
een muur in de tuin te bepalen en op te meten .  Het beste is om op verschillende 
uren van de dag de tuin in te gaan en te noteren welk gedeelte in de zon en welk 
gedeelte in de schaduw ligt. Als u straks een plaats voor een terras gaat zoeken en 
de planten gaat uitkiezen , heeft u deze gegevens nodig! 
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stap 5  Uitgangssituatie .
De windrichting 

Teveel aan wind kan het leven in de tuin onaangenaam maken . Wind is een belangrijke factor waarmee we rekening mee moeten 
houden . Vaak brengen we aan de windzijde een scherm aan . Die kan uit plantenmateriaal of bouwmaterialen bestaan . 
De ergste wind blaast overwegend uit het westen en het noordoosten . Aan de kust en het westen van het land staat een windscherm 
aan de westenzijde om de zeewind te keren . In het oosten van het land plaats je een windscherm aan de noordoostenzijde om de 
ergste vrieswinden tegen te houden . Bij het plaatsen van een windscherm houden we rekening met de hoogte . Het windscherm mag 
niet teveel schaduw geven . Ook aan een terras is een windscherm vaak noodzakelijk wil men er heerlijk kunnen vertoeven . 

De noord pijl 

Geef steeds op je plattegrond de noord pijl aan . Deze noord pijl staat op de bouwtekening. Heeft u geen bouwtekening, dan kan je met 
behulp van een kompas het noorden bepalen . Aan de hand van de noord pijl kunt u op de tekening zien hoe de ligging van de tuin 
ten opzichte van de stand van de zon is. Houd er rekening mee dat de hoeveelheid zonlicht in de tuin ook afhankelijk is van de 
hoogte van het huis en de lengte van de tuin . Een tuin op het noorden kan heel zonnig zijn als hij maar lang genoeg is en het huis 
niet te hoog.  

Vaste regels

Bij verder bepalen van de inrichting houden we best rekening met vaststaande tuinregels:

De afscheiding:   om een privacy tuin te creëren - breekt de wind = dit komt de gewassen te goede - de achtergrondkleur dient als 
contrast.

De zitplekjes
als we van de veronderstelling uitgaan dat een tuin ontspanning betekent, dan zullen we er ook willen zitten of liggen , een zitplekje 
dus dit biedt mogelijkheden tot het creëren van intimiteit  
 
De eisen voor een zitplekje zijn: ochtendzon , avondzon , zonnig - niet winderig of tochtig, beschut (het N. en 0. afschermen)  
afgeschermd tegen lawaai , rustig - met een mooi uitzicht op de rest van de tuin , gezellig - logisch , geen storend element in de tuin 
comfortabel , goede bestrating waarin geen stoelen wegzakken 

Het gazon
het gazon gaat pas een rol spelen in de tuinen vanaf 100 m2  
het gazon is per m2 veruit het goedkoopst 
esthetisch wordt de tuin door de horizontale vlakken rustiger en aantrekkelijker 
kies tussen speel- en siergazon
bijna alle kleine kinderen houden niet van gras, nat - vuil - insekten 
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Onderhoud 
 
behalve maaien moeten we een gazon bemesten , verluchten en besproeien bij droogte . Bij een werkelijk goed onderhoud stellen we 
vast dat een gazon het duurste onderdeel van de tuin is.

Water in de tuin

speelt een belangrijke rol , het trekt de bezoekers als een magneet aan . Een fontein of waterval brengt nog meer leven . De beste plek 
voor een vijver is nabij een zitgelegenheid (vanuit de woning gezien).

Een stijl bepalen

Bijna iedereen is gesteld op een tuin met een patroon , een lijn , een vorm, een stijl , een tuin met een zekere logica en harmonie. Er 
zijn talrijke stijlen van tuinen , evenzo er verschillende bouwstijlen zijn . Een toegepaste stijl in een tuin is soms niet ‘uw’ smaak, 
maar door een aantrekkelijke combinatie van duidelijke consequente vormen herken je wel duidelijk een stijl in de tuin . Alhoewel 
uzelf een andere stijl zou kiezen , sta je toch vol bewondering voor de gerealiseerde tuin . 
Wanneer je een keuze maakt om een tuinstijl toe te passen , kies dan een stijl waarin je je goed in voelt. Kies een stijl die jezelf mooi 
vind. Kies nooit een tuinstijl omdat anderen het mooi zouden vinden . Kies bijvoorbeeld nooit voor een wilde tuin als u bijvoor-
beeld graag van nette, strakke boorden houdt. Uzelf leeft toch in en rond de tuin? En niet de anderen . De sfeer van je tuin is dan 
ook buitenmatig belangrijk . Tuinstijlen zijn ook modegevoelig. Laat u daar niet teveel door leiden . Wat vandaag in is, is binnen 
10 jaar misschien ouderwets. Kies ook één bepaalde stijl en probeer niet zoveel mogelijk verschillende stijlelementen door elkaar te 
gebruiken . Kies een stijl die past bij uw manier van leven en die in het huis en tuin merkbaar overeenstemmen .Naast het thema 
klassiek of modern zijn ook de kleuren richting gevend voor de aanleg van de tuin . Gebruik je binnenshuis neutrale kleuren dan 
wordt een kleurige buitentuin mogelijk . 

Als algemene regel geldt dat een tuin het mooist is wanneer 1 duidelijke stijl wordt toegepast.

Er zijn verschillende stijlen maar de belangrijkste en meeste gebruikte stijlen zijn:  - de moderne stijl 
 - de klassieke of formele stijl 
 - de romantische stijl 
 - de landelijke stijl

De moderne stijl
De moderne stijl is een sobere stijl
* strakke lijnen 
* een rustige beplanting 
* een asymmetrische indeling !
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De klassieke of formele stijl
* strak en geometrisch 
* symmetrische indeling 
* identieke plantenstroken aan beide kanten van de tuin 
* kleine plantvlakken in het midden met een duidelijk patroon 
* het patroon is vierkant, rond, hartvormig of krulvormig 
* randen van perken zijn afgezet met haagjes van buxus 
* grote potten met buxusbollen of laurierstruiken op een stam 
* een ornament: beeldje of zonnewijzer 

De romantische stijl
De romantische stijl is veel losser en natuurlijker. Vaak denken we aan de Engelse 
cottagetuin stijl , al is vormt die maar 1 onderdeel van de romantisch stijlen . De tuinen zijn gezellig, soms op het rommelige af. De 
vormen en de indeling zijn minder belangrijk dan de keuze van de beplanting.
* Gebruik uitbundige en kleurrijke vaste planten met een lange bloeitijd: lavendel , vingerhoedskruid, botanische rozen en geurende 
kruiden mogen niet ontbreken . 
* klimrozen aan pergola       * niet te brede paden met oude bouwmaterialen  
* paadjes die afscheiden       * hagen van taxus, hulst 
* in vorm geknipte buxus      * veel potten met bloeiende éénjarigen 
* vaste planten rond en tussen struiken en rozen   * pastelkleuren  
* schrille contrasten tussen primaire kleuren   * hoofdkleuren met andere kleuren er rond 
* bolgewassen tussen de vaste planten       randen van haagjes markeren de border 
* toevallige ontstane kleurencombinaties    * wirwar van planten 
* toevallige ontstane paden      * hekken 
* banken         * wilde bloemen tussen de beplanting inzaaien 
* groenten en éénjarigen tussen de planten .

Romantische tuinen zijn voor velen de ultieme droom. Vergeet echter niet dat ze arbeidsintensief zijn .

De landelijke stijl
* een populaire stijl 
* wekt associaties op met de oude boerentuinen 
* veel rozen groeien langs de deuren 
* maak gebruik van klimplanten 
* zorg voor een ontspannen beplanting 
* gebruik maken van inheemse planten 
* maak gebruik van streekeigen bouwmaterialen
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Het is niet makkelijk om voor dat stukje grond een stijl te gaan bepalen . De 
grote verscheidenheid aan stijlen brengt u in verwarring. Welk effect heeft uw 
stijlkeuze op het uiteindelijk uitzicht van de tuin? Erg behulpzaam is de  
stijl van de woning eens van naderbij te bekijken . Ongetwijfeld heeft uw huis 
zijn stempel al gedrukt op de inrichting ervan .

Voorbeelden van thema’s 
- de natuurtuin 
- de kruidentuin 
- de bordertuin 
- de watertuin 
- de zonnetuin 
- de vijvertuin 
- de kindertuin 
- de fruittuin
Normaal is de stijl van en in je huis ook terug te vinden in je tuin .

Structuren

Wanneer u heeft bepaald welke stijl bij uw tuin past is het moment aangebroken 
om na te denken over de structuren: de paden , de ornamenten , de hagen , het 
gazon e .d .m. Historisch gezien vormen tuinen een onderdeel van de bowkunde. 
Een tuin is ook het bepalen van de ruimte waarin u gaat leven . De tuin is voor 
de eerste plaats bedoeld voor mensen , niet voor planten . Allerlei elementen 
gaan we combineren om tot de juiste stijl te komen die bij ons past. De sleutel 
ligt in het zich losmaken van allerlei vooroordelen . Hoe meer tijd en geld je kan 
besteden aan bouwkundige elementen in de tuin , hoe mooier de tuin zal zijn 
en hoe gemakkelijker hij later te onderhouden zal zijn . Structuren zijn immers 
de basiselementen van een ontwerp. Als algemene regel wordt aangenomen dat  
hoe meer structuur de tuin heeft, hoe onderhoudsvriendelijker de tuin zal 
zijn .
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stap 6  HET ONTWERP.
Tekenen op schaal  
Welke schaal?  
De meetschets 
De plattegrond tekenen 
Hoogteverschillen meten en optekenen  
Zon en schaduw, noord pijl bepalen  
Foto’s zijn een handig hulpmiddel

Ruimte wordt meer en meer een kostbaar bezit. Daarom moeten we iedere centimeter in onze tuin zo goed mogelijk benutten . Om 
de beschikbare ruimte te kunnen indelen hebben we vooreerst een plattegrond nodig.
Nu u bepaald heeft in welke stijl de tuin zal ontworpen worden kan u van start gaan met het eigenlijke plan . 

Tekenen op schaal  1:50  of  1:100
In de eerste plaats heeft u een plattegrond nodig van het perceel . Beschik je (nog) over een bouwtekening van de bouwarchitect? 
Hierop kan je de afmetingen terugvinden van het gehele perceel . Dat is altijd nuttig voor het bepalen van je schaal en de grootte van 
het papier. Neem hier eventueel een kopie van en gebruik het als basis van uw meetschets. Let op: bij het nemen van een fotokopie 
worden niet altijd de juiste schaal exact overgenomen: laat een kopie nooit vergroot of verkleind nemen .

De meetschets
Neem een stuk papier voor een meetschets van de tuin . We gaan nu de tuin in voor de opmaak van een ruwe schets waarop we de 
afmetingen gaan noteren . Dit wil zeggen we beginnen met de omtrek van ons perceel (de tuingrenzen) op papier neer te zetten . 
Heeft het perceel ongelijke zijden dan moet u alle zijden opmeten en noteren . Dit is geen erg moeilijk werk. Ga vooral nauwkeurig te 
werk, dit komt het tuinplan later ten goede. De meetschets voor de basis voor de plattegrondtekening op schaal . Het eerste element 
dat we aan de tekening toevoegen is de woning. Bij het opmeten van de woning begin je best met de achtergevel . Geef er duidelijk 
ramen en deuren op aan , graag ook met de draai-richting van de deuren . 

De plattegrond tekenen
Op basis van onze vorige werkschets kunnen we nu op de (teken)tafel een nauwkeurige plattegrond op schaal gaan uittekenen .
Kies een schaal zodat de tekening past op je papier. Er zijn speciale linialen voor schaaltekenen die het tekenen op schaal wat een-
voudiger kunnen maken . Gaat de tuin niet op een A3 blad, neem dan verschillende bladeren en leg deze naast elkaar. Dat is mak-
kelijk om later vele kopieën te maken . 
De ruwe meetschets die u heeft opgemeten gaan we nu omzetten in een nette en 
nauwkeurige plattegrond. 
Op de plattegrond tekening brengen we alle bestaande vaste elementen aan , die ook 
in de nieuwe tuin zullen behouden blijven
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Vaste elementen worden doorgaans op een herkenbare manier op de plattegrond weergegeven waardoor de plattegrond ook duideli-
jker en prettiger oogt:
- de woning omtrek met een dikkere lijn 
- een haag met een zigzag lijntje 
- een cirkel met stip voor een bestaande boom 
- een gekartelde cirkel met stip voor een nieuwe boom 
- een cirkel zonder middenstip voor een heester 
- het gazon met fijne stippelpuntjes of heel lichtgroen ingekleurd 
- wolkjes voor groepen van heesters 
- teken tegels in het terras 
- hoogtelijnen worden aangeduid met stippellijnen

Hoogteverschillen meten en optekenen
De inrichting van de tuin kan in zeer belangrijke mate bepaald worden door de niveaulijnen . Op terreinen met belangrijke 
hoogteverschillen kunnen paden pas goed aangelegd worden na een zorgvuldige opmeting. Het is daarom belangrijk dat je de hoogte 
en het verloop van hoogteverschillen van je terrein opmeet. Anders kan je nooit tot een degelijk tuinplan komen .  
Mogelijks is het terrein nu vlak en wil je daar verandering in brengen . Door verschillende hoogten aan te brengen creëren we als 
het ware een derde dimensie in de tuin , dit levert een duidelijk vergrotend effect op, zeker in kleinere tuinen .
Het goed vaststellen van hoogte is vooral belangrijk bij de uitvoering van tuinwerken: paden , opritten en terrassen moeten altijd 
minimum 1,5 % afwateren (1,5 cm per lopende meter).

Zon en schaduw, de noord pijl bepalen
Geef op de plattegrond de noord pijl aan , je kan die eventueel ook terug vinden op je bouwplan . Herneem eventueel nog eens deel 2 
(bepalen van zon , noord, windrichting edm). In deel twee heeft u een tekening ontworpen met de gegevens van welke delen van de 
tuin in de zon en in de schaduw liggen . Als u straks een plek voor een terras of een plantenkeuze gaat bepalen heeft u deze gegevens 
nodig.

Een zeer handig extra hulpmiddel zijn foto’s
Maak van de tuin foto’s van uit zoveel mogelijk verschillende hoeken . Neem daarbij ook foto’s vanuit de woning en kies de be-  
langrijkste ramen waar u de tuin doorheen kan zien . Met foto’s en een plattegrond kunt u makkelijker bepalen wat u aan het oog 
wil onttrekken , welke delen storend zijn , hoe u het zich met de buren kan afschermen edm. Zulke informatie komt je altijd van 
pas. Het is van belang de lijnen en gezichtshoeken vanuit de ramen van het huis aan te duiden , dit zowel op het gelijkvloers als op 
de bovenverdieping(en): woont u bijvoorbeeld op de eerste verdieping dan staat of 
valt uw tuin met zijn patroon , woont u op het gelijkvloers dan is de ooghoogte het 
belangrijkste uitgangspunt van uw tuinplan .
Probeert u zich tevens ook de tuin voor te stellen wanneer je met het gezicht naar 
de woning staat gekeerd. (doe dit zittend).
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Bestrating.

 Oud 
Hollands

 natuursteen

 split / 
grind

 houten 
vlonder

 gebakken

beton
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In de loop der jaren raken 
uw huis en uw tuin steeds 
meer verweven met elkaar. 
Vormen en materialen 
raken steeds meer in balans. 
Kleuren worden zorgvuldig 
op elkaar afgestemd. Dat 
geldt ook voor de bestrating 
van uw terras of oprit. In 
onze webshop vindt u altijd 
een passende siertegel . Met 
de uitstraling, de kleur en 
het formaat dat bij uw huis 
en uw smaak past.
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 kleedhokje

 afdakje

openhaard-
hout

 berging

Opbergen en 
overkappen .

Uw keuze wat betreft de be-
strating is gemaakt. Een van de 
basiselementen voor uw 
nieuwe tuin is daarmee gelegd. 
Voordat u verder gaat met de 
beplanting, is het goed om na 
te denken over de overige vaste 
elementen in uw tuin . Hebt u 
voldoende bergruimte voor uw 
tuinspullen? Heeft of wilt u een 
open haard of tuinkachel? Wilt 
u ‘s avonds wat langer buiten 
zitten? Zijn de containers uit 
het zicht?
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Met gesloten ogen genieten van 
de zon op je gezicht, met op 
de achtergrond het geluid van 
kabbelend water. Met open ogen 
genieten van vissen die lang-
zaam voortbewegen , wuivende 
rietkragen en de schoonheid 
van een bloeiende waterlelie . 
De merel die een bad neemt, 
gemoedelijk naast de kikker 
die aan het zonnebaden is. Het 
lijkt wel een droom, maar het is 
mogelijk in uw eigen tuin . Hoe 
mooi ook aangelegd, dankzij 
een waterpartij leeft een tuin 
pas echt. Water is een must voor 
iedere tuin .

 natuurlijk

 vogelbadje

 modern

 romantisch
Water-
partijen .
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 begroeid 
scherm

 hout

 heidemat

 bamboe

 stenenmuur

 cortenstaal

 schanskorf

Erfafschei-
dingen .

Of u nu goed overweg kunt 
met uw buren of juist totaal 
niet, voldoende privacy is 
in beide gevallen belangrijk. 
Denk dus goed na over uw 
erfafscheiding. Kiest u voor 
groen of heeft u liever iets 
dat meer onderhoudsarm is? 

 wilgentenen
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Verlichting.

Evenals binnen de kleding, zijn er binnen de tuinver-
lichting ook tientallen trends te bespeuren . Elk seizoen 
zijn er weer nieuwe vormen , kleuren en materialen . Ook 
qua techniek is er steeds weer wat te beleven . De tuin-
verlichting van vandaag is effectief, sfeervol en dient als 
onmisbaar accessoire, waarmee uw tuin net dat beetje 
extra krijgt.
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Accessoires.

Hoe mooi een tuin ook is ingericht en aangeplant, pas met de 
juiste accessoires voelt buiten pas echt als een verlengstuk van 
binnen . Een comfortable loungebank, een gezellige eethoek en 
sfeervolle verlich-ting zijn daarvoor een eerste vereiste . Maar 
ook bloembakken , potten , schalen en vazen spelen een be-
langrijke rol . En wat denkt u van een smaakvol kunstobject, 
windlichtjes en vuurkorven? Een tuin wordt zo een plek waar 
het heerlijk wonen , werken en ontspannen is.
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stap 8  Beplanting.

Groen , groener, groenst! 

Een groene tuin maakt dat het een heerlijke plek is 
om in te leven en van te genieten . Welke planten 
de beste keuze zijn , is afhankelijk van de om-
standigheden in uw tuin . Jammer genoeg worden   
planten vaak impulsief aangeschasft, het uitein-
delijke resultaat is dan nog weleens teleurstellend. 
Steeds meer tuinen veran-deren in een stenen 
massa.
De meeste mensen denken nog steeds dat planten 
veel onderhoud vragen ,
maar er zijn echt honderden planten die geen on-
derhoud nodig hebben .
Hoe meer grond u ziet des te meer onderhoud er in 
een border zit.

 kleigrond

 zandgrond

 vlinders  vogels

 zicht vanuit binnen wintergroen

 zeewind
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 vormen
 eten

 geur
 winter  lente

Vanuit binnen gezien , moet u vooral wintergroene 
planten toepassen ,
want in de wintermaanden zit u in huis en het is 
nu niet echt aantrek-
kelijk om tegen een kaal vlak te kijken .

Wilt u kruidentuintje? In een kleine tuin is het 
beter om vaste kruidenplanten in de plantvakken 
te verwerken en de eenjarige in pot te zetten .
Doe dit ook met groente, want in de wintertijd 
is de uitstraling van een groente- en kruidentuin 
niet bepaald fraai te noemen . In een kleine tuin 
wordt het al gauw een beeldbepalend element, dus 
doe daar voorzichtig mee.

 kleur

 vruchten

 bloei

 natuurlijk

 bollen en knollen

 zonnig

 wintergroen

 schaduw

 herfst

 zomer
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Inventarisatie van 

de omstandigheden:
Ligging t.o.v. de zon

O Zonnig
O Schaduw 
O Halfschaduw

 
Grondsoort

O Harde storende lagen
O Voedselrijk
O Voedselarm
O Kleigrond
O Zeeklei
O Zandgrond
O Veengrond
O Anders nl ...........................................................

Vochthuishouding

O De grond is nat
O De grond is vochtig
0 De grond is droog

Specifiek

O Veel wind
O Veel warmte
O Vandalisme gevoelig
0 allergieen

Erfafscheiding

O Tuinmuur
O Schutting
O Hagen , bladverliezend
O Hagen , groenblijvend
O Begroeid scherm

Privacy

O Inkijk
O Geluid

Ligging

O Landschappelijk
O Stedelijk
O Niveauverschillen

Onderhoudstatus

0 Zo min mogelijk
0 Paar uurtjes per week
O Groene vingers

Vaste planten

O Voor in de borders
O In potten of kuipen
O Varens
O Siergrassen
O Bodembedekkers

Heesters

O Bloeiende heesters
O Groenblijvende heesters
O Besdragende heesters

Waterplanten

O Oever- en moerasplanten
O Drijfplanten
O Zuurstofplanten

Hagen

O Groenblijvend
O Bladverliezend
O Bamboehaag
O Coniferenhaag

  
Coniferen

O Naaldconiferen
O Schubconiferen

Bomen

O Leibomen
O Vormbomen
O Vruchtbomen
O Bloeiende bomen
O Herfstkleuren

Beplantings wensen:
Stijl of sfeer van de beplanting in 
grote lijnen: ...............................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Gazon

O Als siergazon
O Speelveld 
O Combinatie

Dieren

O Vogels
O Vlinders
O Anders nl ................................................................

Kruiden

O Voor gebruik in de keuken
O Medicinaal gebruik
O Anders nl ................................................................

Rozen     
 

O Geurende rozen
O Perkrozen
O Struikrozen
O Botanische rozen
O Leirozen

   
Klim-, leiplanten

O Tegen tuinmuur of gevel woning
O Tegen erfafscheiding
O Over Pergola of prieeel
O In boom
O Over berging
O Met vruchten
O Met bloemen

Groente / fruit

O Moestuin
O In potten en/of kuipen
0 anders, nl …..............................................

Divers

O Geur
0 kleur   
0 Snij goed    
  0 Ruimte voor 
perkgoed
O Ruimte voor bollen en knollen
0 Kuipplanten    
  0 Winterharde 
kuipplanten
0 Allergieen
0 Specifieke planten …………...................
............................................................................
0 Hergebruik planten  ….......................
...........................................................................
   

Een goed ontwerp 
staat of valt met de juist gekozen beplanting
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TSJA,
Het is weleens koud, regenachtig en 
donker. Het kan soms ook behoorlijk 
waaien . Tsja, dat kan wel eens een nadeel 
zijn voor een tuineigenaar in Nederland.

Tuinen worden vaak ingericht met een 
terras waar de hele familie, de kennis-
senkring en de vrienden met gemak kun-
nen vertoeven , maar ja hoe vaak komt 
het voor dat we met z’n alle lekker buiten 
kunnen zitten? In ons klimaat niet vaak.

Het grote voordeel van ons klimaat is wel 
de seizoenen . Gebruik ze!!!

De bollen kondigen het voorjaar aan .

Lavendel doet in de zomermaanden den-
ken aan Frankrijk .

De herfstkleuren van de Amberboom zijn 
gewoonweg prachtig.

Berijpte siergrassen in de winter zijn een 
plaatje .

Planten bij zee .

De zoute zeewind is voor nog wat planten funest. Het meegevoerde zout 
onttrekt vocht uit de plant.

Planten die toegepast kunnen worden moeten voldoen aan de volgende eigen-
schappen:  

Grijsbladig (duindoorn)- Behaard (Lavendel) - Dunbladig (siergrassen)- 
Wasbladig (Skimmia). De makkelijkste manier om er achter te komen wat 
voor planten u kunt toepassen in uw tuin , is toch om te kijken in uw directe 
omgeving.
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Het ontwerp en het beplantingsplan klaar. 
Materiaalkeuze afgerond. Er kan gestart worden 
met de AANLEG.
Het was een hele klus, maar het is gelukt. U hebt alle stappen doorlopen en bent binnenkort de bezitter van de tuin van 
uw dromen .
Om hiervan nog lang te kunnen blijven genieten , is het belangrijk dat u de gekozen materialen op de juiste manier ver-
werkt en onderhoudt.
Daarom zetten wij hieronder nog een aantal tips op een rijtje .

Storende lagen
Vooral tuinen bij nieuwbouw vertonen 
vaak een storende laag. Bij de bouw van 
de woning wordt de grond rondom de wo-
ning in elkaar gedrukt door machines en 
door de aanvoer van materiaal .
Bij oplevering wordt de toplaag bijgewerkt. 
Maar dieper (op een diepte van een cm 
of zeventig) bevindt zich vaak een harde 
laag, wanneer die niet doorbroken wordt 
zal de tuin bij een droge periode erg droog 
zijn en bij een natte periode erg nat zijn . 
De luchthuishouding, het bodemleven en 
de waterafvoer zullen zeer beperkt zijn . 
Ook de ontwikkeling van de wortels zullen 
niet optimaal zijn .

Waar beplanting en / of gazon ingepland 
staat moet de ondergrond los worden ge-
maakt.

Vijver
Balans, balans en nog eens balans, dat is het belangrijkste van een geslaagde vijver.

Balans in de beplanting (voldoende schaduw en zonlicht). Eenderde van het opper-
vlakte van de vijver moet bedekt zijn met waterplanten . Plusminus de helft van de 
bodem moet bedekt zijn met zuurstof planten .

Balans in het biologisch evenwicht. 
Bacteriën vervullen een belangrijke rol in het helder houden van de vijver. Hoewel 
ze niet met het blote oog zichtbaar zijn , kan in een vijver zonder bacteriën nooit 
een biologisch evenwicht bestaan . Zogenaamde nitrificerende bacteriën zetten in een 
vijver afvalstoffen om in (onder meer) kooldioxide of Co2. Dit is belangrijk, want 
zuurstofplanten hebben Co2 nodig om te kunnen groeien . Zonder voldoende Co2 in 
de vijver gaan de zuurstofplanten dood en wordt de vijver troebel .

Balans in het aantal vissen . 
Wanneer er geen vissen in de vijver 
zitten en de rest is optimaal in-
gevuld, dan is het onderhoud aan 
de vijver bijna nihil . 

De beste tijd om een vijver aan te 
leggen is het vroege voorjaar (februari - maart).



Bestrating, maar ook vlonders onder afschot 

aanleggen .

Het afschot van de bestrating is 1 tot 1,5 cm per meter. Water kan op deze 
manier goed weglopen . Het hoogste punt ligt altijd bij de woning.
Wanneer de bestrating niet goed onder afschot ligt is er de kans dat de bestra-
ting groen gaat verkleuren en bij kalkhoudende verhardingsprodukten het wit 
gaat uitslaan . Het vlonder terras moet ook onder een afschot komen te liggen , 
het water kan op deze manier snel van het hout aflopen en hiermee verkomt u 
gladde planken (afschot 0,5 tot 1 cm).

Cunet
Goed straatwerk begint bij 
de basis. Het zand. Onder 
de paden moet minimaal 15 
cm. zand liggen , onder een 
terras 15 tot 20 cm. en onder 
een oprit/garagepad 20 cm 
gebroken puin en een toplaag 
van 3 tot 5 cm zand. Dit 
zandbed moet vervolgens goed 
verdicht worden .

Houd rekening met de dikte 
van de sierbestrating bij het 
bepalen van de uit te gra- 
ven diepte, houdt er reke-       
ning mee dat de bestrating 
+/- 1 cm hoger komt te liggen 
als de kantopsluiting.

Organische mest

Organische mest bezit de hoofdelementen 
(fosfaat, etc) en spoorelementen , het is een 
complete bemesting dus. Het voordeel van 
organische mest is, dat het geleidelijk werkt 
en wortels  (vooral van planten die moei-
lijk wortelen , zoals vruchtbomen en rozen) 
dwingt om de voeding te gaan zoeken . 
Andere voordelen zijn , meer humusgehalte, 
bevordering van het bodemleven , betere ba-
lans in de lucht- en waterhuishouding van 
de grond. Organische bemesting is compleet 
en het is voldoende om het 1 keer per jaar toe 
te passen . Einde van het najaar tot aan het 
begin van het voorjaar aanbrengen .

De aanleg kosten 
van een tuin moet
minimaal 50 tot 60 % uit mate-
riaal kosten bestaan! 
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Bestrating aanleggen .
Profileren zandbed
Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad doormiddel van planken of plaat-materiaal , dit vergemakkelijkt het strak aan elkaar leggen van de 
bestrating.
 
Plaatsing
 
Aandachtspunten bij de plaatsing van de bestratingsproducten:
 
Nu u het zandbed glad heeft kunt u beginnen met het leggen van de bestrating. Om er zeker van te zijn dat de bestrating niet meer verschuift, 
moet er langs de buitenkant een band worden aangebracht. De bestrating wordt als het ware ‘opgesloten’. Hiervoor zijn speciale opsluitbanden 
verkrijgbaar.
 
Opsluitbanden worden meestal iets lager (+/- 1 cm) geplaatst dan de bestrating.
 
Zorg dat u altijd haaks begint en dat u tijdens het bestraten ook haaks blijft werken .
 
Bestrating strak (ongetrommeld) of tegels/siertegels zonder afstandhouders en facet met een minimale voeg (+/- 3 mm) straten , dit voorkomt dat 
de randen van de tegels/siertegels/bestrating beschadigen .
 
Tegels niet over elkaar schuiven . Krassen zijn moeilijk of niet te verwijderen .
 
Op plaatsen waar u niet uit komt met het patroon , kunt u de stenen op maat zagen (nat). Na het zagen de delen direct goed naspoelen met schoon 
water om vlekvorming te voorkomen . Voorkom het druppen van zaagwater op verwerkt product. Kleine elementen kunnen evt. ook geknipt worden 
met een steenknipper.
 
Genuanceerde stenen net als al andere bestratingsproducten vóór het bestraten goed mixen uit verschillende pakketten en lagen . Ook natuursteen 
is uniek in zijn structuur en kleurnuancering daarom dient u ook deze tegels uit verschillende ver-pakkingen te mengen . Aders en natuurlijke 
structuren en kleurafwijkingen kunnen voorkomen en zijn géén gebreken . Zorg voor een goede doorluchting van de tegels indien u bloembakken 
etc. erop plaatst om aftekeningen te vermijden .
 
Afwerking
 
Aandachtspunten bij de afwerking van het straatwerk:
 
Veeg schoon zand in de voegen , daarna de bestrating goed schoon vegen voordat u gaat aftrillen .
 
Tril de bestrating van de rand naar het midden met een lichte trilplaat.
 
Om beschadiging en vervuiling te voorkomen dient de trilplaat schoon te zijn en voorzien 
van een witte rubberen mat of zool .
 



Let wel , er zijn ook producten die NIET afgetrild mogen worden . (natuursteen)
 
De kieren/voegen vult u op met voegzand, voegmortel of voegsplit. Dit is zand, voegmortel of 
voegsplit dat na het bestraten wordt ingeveegd, zodat de klinkers cq: tegels goed vast komen te 
liggen en er geen kieren ontstaan . Voegzand, voegmortels en voegsplitten zijn in verschillende 
kleuren verkrijgbaar. 
 
Laat het overgebleven zand maximaal een week op uw terras liggen
 
Veeg daarna nog regelmatig zand in de voegen .  
Gebruik nooit geen klapzand of vervuild zand bij het invoegen .
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Natuursteen
Gepast onderhoud zorgt voor jarenlang plezier van uw natuursteen .
U kunt een terrastegel voor of na de verwerking impregneren . Door een impregnering wordt de vloer beschermd tegen indringend vocht en zal de 
vlekbestendigheid verbeteren .
 
Indien u natuursteentegels verwerkt in de specie, drainagemortel of op een betonnen ondergrond verlijmt, is het waarschijnlijk noodzakelijk een 
cementsluier te ver-wijderen . Afhankelijk van de steensoort en de hardnekkigheid van de aanslag, kunt u hiervoor een zuurhoudende of zuurvrije 
cementsluierverwijderaar gebruiken .
 
Het is bij de meeste steensoorten mogelijk de vloer te impregneren en te beschermen . Ook een kleurverdiepende impregnering is mogelijk . Bij zeer 
dichte materialen is het opnamevermogen van de steen echter zo gering dat wij adviseren dit door vakmensen uit te laten voeren .
 
Periodiek onderhoud zal waarschijnlijk na de winter nodig zijn . Wederom afhankelijk van de steensoort kunt u dan kiezen voor een zuurvrije of 
zuurhoudende grondreiniger.
 
Het normale onderhoud gebeurt bij voorkeur met een zeepvrij onderhoudsmiddel , zeker als de vloer geïmpregneerd is. Mocht u toch kiezen voor een 
zeephoudend reinigingsmiddel , zoals Carolinezeep, dan moet u rekening houden met de mogelijkheid dat vuil zich kan afzetten in de vetfilm die 
zeep op uw tegels achterlaat. Deze vetfilm is echter goed te verwijderen . Zeep heeft de eigenschap de vloer te beschermen tegen indringend vocht en zal 
licht kleurverdiepend werken .
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Gebakken klinkers
Het straten
Straatbakstenen moeten altijd vanuit meerdere pakketten door elkaar heen verwerkt en gestraat worden . Zeker bij genuanceerde straatbakstenen . 
Bij deze genuanceerde straatbakstenen is het beter om de lagen van het steen pakket diagonaal af te pakken . Zo ontstaat een fraaie verdeling van 
de verschillende kleuren .
 
Worden de straatbakstenen aangevoerd in pakketten , opper bij voorkeur mechanisch . Dit voorkomt beschadiging, bespaart tijd en spaart de rug.
 
Houd altijd een voeg 2-3 mm tussen de straatbakstenen aan . Dit is voor het invoegen van zand noodzakelijk, hierdoor komen de straatstenen vast 
te zitten . Ook bij het vlijen deze voeg respecteren . Verwerk de straatstenen altijd in dezelfde richting.
 
Onder de hamer straten geeft een goed resultaat, de straatstenen worden dan op de juiste hoogte gestraat. Het corrigeren door extra hard te slaan 
is een onjuiste me-
thode. Er ontstaan dan vaak beschadi-gingen aan de straatbaksteen .
 
Het verband
In bestratingen zijn veel verbanden mogelijk . Keper- en elleboogverband zijn zeer stabiel en daardoor geschikt voor die delen van de bestrating die 
worden bereden . In voetpaden en terrassen kan een blokverband of halfsteens- en diagonaalverband worden toegepast.
 
Het afwerken 
De bestrating invoegen moet grof kalkvrij zand of kalkvrij brekerzand, vervolgens vegen en aftrillen (met lichte triller). Aansluitend de bestrating 
vegen , en voegen volledig vullen .
 
Uitslag op straatbaksteen
Uitslag komt slechts zeer zelden voor. Bij regen op de bestrating zak het regenwater door de straatbakstenen heen . Natuurlijke omstandigheden 
laten deze uitslag na verloop van tijd verdwijnen .
 Op plekken in de bestrating waar beregening niet plaatsvindt, zoals carports en dakoverstekken kan enige uitslag ontstaan . Hierdoor kunnen stof-
fen uit de straatlaag worden opgelost die zich na droging op de bestrating als een witte uitslag aftekenen . Het is raadzaam op deze plaatsen de 
bestrating regelmatig met water te schrobben .

Onderhoud aan bestrating is nagenoeg te verwaarlozen , echter het is verstandig de bestra-ting regelmatig te vegen . Hiermee wordt vervuiling van 
de bestrating effectief tegengegaan .

Een nieuwe tuin nemen doet u niet vaak en een 
nieuwe tuin moet toch minstens 15 jaar meegaan .

Twijfel niet om een goede vakman of vakvrouw in 
te schakelen!



BTW TARIEF GEEN 21% BTW, MAAR 6% BTW!!!

Vanaf 1 maart 2013 is het btw tarief voor tuinaanleg en tuinonderhoud verlaagd.
Het verlaagde tarief loopt tot 1 maart 2014.

Heeft u plannen, reageer dus tijdig!!!

Wander van laar
de groene heren tuinarchitectuur

T. 06 25083440

info@degroeneherentuinarchitectuur.nl
www. degroeneherentuinarchitectuur.nl
www.tuinonderhoudplus.nl
buitengeluk

Mooie site van janhein mmors
www.modeltuinopmaat.nl
 

WWW.webshopTUINmateriaal.NL


