
Maak eerst een tuinschets op papier voordat je gaat spitten in de tuin. 
Begin met een moodboard en werk daarna je plannen uit op schaal. 
Een tekening op schaal 1:50 of 1:100 (1 cm op papier is 100 cm in 
werkelijkheid) laat goed de mogelijkheden van de ruimte zien.

Maak een tuinschets

Een uitgekiende beplanting maakt de tuin tot een tuin. Wij vinden zelf 
een mooi uitgangspunt dat niet meer dan een derde van uw tuin uit 
verharding, zoals paden en terrassen bestaat.

Voor een kleinere tuin is dat niet altijd haalbaar. Kies in dat geval voor 
een paar grote planten zodat je letterlijk tussen het groen zit. Ook 
beplanting in (verplaatsbare) potten of bakken werkt goed.

Een goede verhouding tussen groen en 
verharding

Een tuin lijkt groter wanneer deze niet in één oogopslag is te overzien. 
Werk met verschillende hoogtes van plantenvakken en/of hagen om 
diepte te creëren en de tuin spannender te maken. Een boom in de 
tuin zorgt ook voor hoogte. Voor elke tuin is wel een passende boom 
te vinden.

Een combinatie van hoog en laag

Kijk bij het maken van een ontwerp ook naar de omgeving. Een mooi 
uitzicht over de weilanden wil je natuurlijk behouden. Heb je last van 
inkijk van de achterburen, plaats dan eens een rij leibomen (een haag 
op pootjes).

Rust en privacy



Houd rekening met de stand van de zon. Een tuin op het noorden, 
plaats dan het terras achterin de tuin. Tuin op het zuiden? Met een 
paar dakbomen creëer je natuurlijke schaduw op je terras. Houd bij 
het toepassen van beplanting ook rekening met de zonnestand, de 
ene plant gedijt beter in de zon en de ander verlangt meer schaduw.

Noordpijl

Plant een haag op de erfgrens in plaats van een houten schutting. Een 
haag vormt een broeden schuilplaats voor vogels en insecten of kies 
voor een kant- en klaar klimophaag (Mobilane) die geeft meteen snel 
privacy. Door het toepassen van bloeiende vaste planten komen ook 
de bijen en vlinders weer terug in uw tuin.

Denk aan onze flora & fauna

Denk bij het ontwerp ook aan het onderhoud van de tuin. Door bo-
dembedekkers toe te passen heb je minder last van onkruid. Grote 
tegels hebben minder voegen dan klinkerverharding, dus ook minder 
last van inwaaiend onkruid.

Onderhoud

In een tuin met alleen maar tegels is de kans groot dat water niet 
goed wegloopt. Zorg dat de verharding afloopt naar de borders of 
het gazon, of maak gebruik van een halfverharding zoals grind of 
schelpen. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is kun je gebruik maken 
van een putje of een lijngoot.

Wateroverlast?

Maak een terras niet te klein, dit is natuurlijk afhankelijk van het 
meubilair en het aantal personen. Voor een terras van 4 personen heb 
je minimaal 16 m2 nodig. Voelt het terras te groot, met een paar 
plantenbakken maak je snel meer sfeer

Terras in de tuin



Betrek ook 's avond uw tuin bij uw woongenot. Een uitgelichte boom 
geeft extra sfeer in de avond en een led lampje bij de afstap van je 
terras voorkomt een struikelpartij door de visite. Om energie te 
besparen kan je gebruik maken van led verlichting inmiddels geeft led 
verlichting ook mooi warm licht en daardoor toepasbaar in elke tuin 
en zuinig voor je portemonnee.

Geen inspiratie of de juiste kennis? Maak dan een afspraak met onze Geen inspiratie of de juiste kennis? Maak dan een afspraak met onze 
tuinontwerper van Groenmeesters.
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