
 1. Hulp bij uw wensenlijst
Bedenk vooraf welke functie de tuin moet gaan ver-
vullen. Betrek andere ‘gebruikers’ van de tuin hierbij. 
Leg alle wensen bij elkaar en stel een top 5 samen. 
Ter inspiratie een aantal voorbeelden:

Functies van een tuin:
  Aan tafel zitten en/of eten
  Zonnebaden
  Tuinieren (bijv. kruiden-, rozen- of – moestuin)
  BBQ-en
  Spelen
  Loungen
  Opbergen en stallen
  Lezen
  Etc.

Concrete wensen:
  Gazon
  Speeltoestellen
  Vijver
  Terras
  Veranda
  Privacy/afscheiding
  Bomen, planten en/of bloemen
  Water in de tuin
  Schaduwdoek
  Etc.

Denk vooruit:
Denk in een vroeg stadium na over:
•  Verlichting - Direct in het ontwerp het verlichtings-

plan meenemen is slim. Heeft u op dit moment 
geen budget? Laat dan in ieder geval de kabels 
alvast leggen. Zo voorkomt u onnodig graafwerk.

•  Beregening en een buitenkraan - Hierbij geldt  
hetzelfde als bij verlichting.

•  Eindbeeld van bomen en planten - Hoe groot mag 
een volwassen boom in uw tuin zijn? Bedenk dat 
een boom ook veel bodemruimte nodig heeft voor 
zijn wortels. Laat u goed adviseren over de juiste 
boom op de juiste plaats.

•  Een mooi beeld het hele jaar door - Denk bij de 
keuze van bomen, planten en bloemen na over  
wat er groeit en bloeit in ieder seizoen.

2. Plattegrond maken
Maak een plattegrond van uw tuin. Liefst op ruitjes-
papier. Geef de contouren van uw tuin hierop aan  
op schaal 1:100 (1 cm op de tekening is 100 cm in 
werkelijkheid). Arceer duidelijk de muren, de gevel 
van het huis en ramen en deuren die uitkomen op  
de tuin. Geef ook aan waar de zon opkomt en onder-
gaat. Geef duidelijk de volle zon en volle schaduw-
plekken aan. Tip: maak een scan of kopieën van deze 
basistekening. Zo kunt u varianten maken en als het 
niet naar uw zin is, hoeft niet alles opnieuw.

3. Wat komt waar?
U gaat nu op papier uw tuin ‘inrichten’. Geef de top 
5 wensen een plek op de plattegrond. Kijk of er 
ruimte is voor meer. Of moet er iets weg? Teken 
hierbij ook de benodigde en gewenste paden. 
Houd rekening met zon en schaduw en werk zo 
veel mogelijk op schaal.

Met deze tips laten wij u stilstaan bij wat 
u echt wilt met uw tuin. Wij inspireren 
en geven tegelijkertijd inzichten over 
wat haalbaar is en wat niet. 

Tuinontwerptips waar u echt iets aan heeft
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uw dromen
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Uw ideeën aan ons voorleggen? 
Bel dan gerust voor een afspraak, 030 2201021. We 
denken met u mee en vullen uw creatieve tuinideeën 
graag aan met een stuk advies. Als u wilt vertalen we 
dit naar een handgemaakt schetsontwerp dat we in 
een volgende afspraak aan u presenteren. Helemaal 
vrijblijvend.

Omdat uw tuin
altijd in beweging is
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4. In 4 stappen een moodboard met  
toegevoegde waarde
Een moodboard is vaak een geheel van plaatjes 
die een sfeer oproept. Maak voor de verandering 
ook eens de vertaalslag naar de praktijk. Volg 
onderstaande 4 stappen. Zo geeft u echt richting 
aan uw tuinontwerp. 

Stap 1: Start met sfeer en kleur
U kunt online inspiratie opdoen bijvoorbeeld via 
Pinterest. Maar gewoon heerlijk aan tafel met wat 
tijdschriften en folders is zeker aan te bevelen. 
Scheur de foto’s uit die u aanspreken. In deze 
stap gaat het over het overall beeld en een stuk 
gevoel. Welke sfeer en kleuren spreken u aan?

Stap 2: Basisvormen en lijnenspel kiezen
Bedenk wat u wilt qua vorm en lijnenspel in uw 
tuin. In de basis kunt u kiezen voor rond (ruimtebe-
sparend), recht (modern) of grillig (natuurlijk). Een 

combinatie kan ook zeker. Probeer ondersteunen-
de beelden te vinden en plak ze op het bord.

Stap 3:  Materialen verzamelen
Verrijk het bord met materialen. Dit kan door 
het opplakken van foto’s. Maar ook echt tastbare 
materialen bij het bord te leggen of op te plak-
ken. Denk aan zand, steen, grind, hout(snippers), 
stoffen, glas, takken, etc. 

Stap 4: Uw tuin het hele jaar door bezien
Denk niet alleen in het nu. Want uw tuin is altijd 
in beweging. Alles groeit en bloeit in de lente en 
in de zomer. Maar hoe ziet uw droomtuin eruit in 
de herfst en in de winter? Wilt u groenblijvende 
planten en bomen of juist niet? Wat gebeurt er op 
de plek waar eerst nog prachtige tulpen stonden? 
Plak ook hierbij ondersteunende beelden. Dit is 
een moeilijk onderdeel. Maar belangrijk om bij stil 
te staan.


