
Het ontwerpen van een tuin kan best lastig zijn, hoe klein of groot deze tuin 
ook is. Voordat je begint met het ontwerp van een tuin is het belangrijk dat 
je zicht krijgt op de bredere omgeving van je tuin. Daarnaast moet je zicht 
krijgen op de kenmerken van je tuin zelf. Welke randvoorwaarden legt je 
uitgangssituatie aan je op? Hier kun je in je verdere ontwerp veelal niet om 
heen. Een lange schaduwrijke smalle tuin moet nu eenmaal anders worden 
ingericht dan een korte, brede, zonnige tuin. Het bepaalt allemaal in grote 
mate je verdere doen en laten. In deze factsheet vind je een aantal tips voor 
wanneer je aan het ontwerpen slaat!

FUNCTIE & DOEL 
Belangrijk bij het ontwerpen van een tuin is welke functies de tuin moet krijgen. Moet er een plek zijn voor spelen-
de kinderen? Wil je dat de tuin ook toegankelijk is voor mensen met een beperking? Denk dan aan bredere paden 
(voor een rolstoel) of een zitje. Wil je een belevingstuin, voedsel verbouwen of vooral een ontmoetingsplek creë-
ren? Afhankelijk van je wens kies je beplanting, indeling etc. Het is mogelijk om meerdere functies in een tuin te 
combineren. Ouderen vinden het misschien leuk om uit te kijken op een (school)tuintje waar kinderen uit de buurt 
gezellig met elkaar aan het tuinieren zijn. 

MET EN VOOR WIE 
Als het goed is heb je bij het bedenken welke functies je in je tuin wilt al nagedacht over wie er gebruik gaat maken 
van de tuin. Betrek deze groep ook al bij het ontwerpen! Je hebt er niet veel voor nodig: een middag, een tafel, vel-
len papier en kleurpotloden. Laat iedereen lekker tekenen, knippen en plakken en kletsen over wat hij of zij graag 
wil. Eventueel kun je ter inspiratie bij andere plekken kijken hoe planten of elementen eruit kunnen zien. Hoe meer 
mensen alvast met je mee denken, hoe meer mensen zich straks terug herkennen in het ontwerp en de tuin. En 
dat is weer handig met het oog op beheer!
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BIJVOORBEELD: ER ZIJN VERSCHILLENDE ONLINE 
TOOLS DIE JE KUNNEN HELPEN BIJ HET ONTWER-
PEN VAN JE EIGEN TUIN.
•  www.tekenjetuin.nl
•  Op www.tuinenbalkon.nl vind je instructies hoe je 

met het programma SketchUp kan werken
•  Op tuinieren.nl vind je een overzicht met nog meer 

mogelijkheden!

http://www.tekenjetuin.nl
http://www.tuinenbalkon.nl
http://www.tuinenbalkon.nl/maak-gratis-je-eigen-tuinontwerp-met-google-sketchup
http://www.tuinieren.nl


BEPLANTING
Er zijn zeer veel uiteenlopende planten en bloemen te verkrijgen, die allemaal op een andere plek in de tuin het 
best gedijen of een andere functie hebben. Sommige planten trekken bepaalde dieren aan, andere juist niet. Denk 
bij het kiezen van je planten ook aan de gewenste sfeer, kleur en gelaagdheid in je tuin. Er zijn kwekerijen die 
een goede online ‘plantenkiezer’ hebben. Deze kunnen je helpen de juiste keuze te maken. Kijk bijvoorbeeld bij 
Hessenhof  voor vaste planten en Kwekerij Dependens  voor het kiezen van bomen en heesters. Heb je een expert 
nodig? Kijk dan eens naar het netwerk van ecologische hoveniers van Wilde Weelde.

DENK LANGE TERMIJN!
Een tuin kan er prachtig uitzien, maar wie gaat de tuin onderhouden? En hoeveel tijd heeft die persoon (of perso-
nen) beschikbaar? Bij het kiezen van beplanting of indeling van je tuin kun je rekening houden met het beheer en 
onderhoud die deze plant vraagt. Lange termijn houdt ook in dat je nadenkt over de verschillende seizoenen en 
hoe je wilt dat de tuin er dan bij ligt. Wat moet je nu al doen om te zorgen dat over een half jaar (of een jaar) het 
gewenste effect wordt bereikt?

Wil je weten wat Groen Dichterbij nog meer kan betekenen voor jullie groene buurtproject? Kijk dan op 
www.groendichterbij.nl

Mogelijk gemaakt door: Partners:

ER ZIJN MEERDERE ZAKEN DIE INVLOED HEBBEN 
OP HOE JE EEN TUIN HET BESTE IN KUNT RICHTEN. 
DENK OOK AAN:
•  Waar heb je zonlicht of juist schaduw? En op welk 

deel van de dag?
•  Wil je een buitenkraan? Is dit nodig? Zo ja, leg 

deze dan meteen aan. 
•  Hoe nat of droog is de plek waar je de tuin wilt 

aanleggen?
•  Wat voor soort bodem heeft de tuin? Wat groeit en 

bloeit het beste op die ondergrond?
•  In de factsheet Permacultuur komt uitgebreider 

aan bod waar je aan kunt denken bij het inrichten 
van je tuin.

ER ZIJN GENOEG STAPPENPLANNEN GESCHRE-
VEN VOOR HET ONTWERPEN VAN JE EIGEN TUIN. 
KIJK BIJVOORBEELD OP:
•  Van NatuurSUPER: het Doe Het Zelf Stappenplan 

voor tuinontwerp
•  Vanuit Vlaanderen: de ecologische siertuin, stap-

penplan voor ontwerp
•  Op tuinseizoen.com het ‘Eigen tuin ontwerpen 

stappenplan’.

http://www.hessenhof.nl/
http://www.dependens.nl/welkom
http://www.wildeweelde.org/
http://www.groendichterbij.nl
http://www.groendichterbij.nl/sites/default/files/13_perma_cultuur_v03.pdf
http://natuursuper.nu/index-slider/tour-magazine/doehetzelf-stappenplan-voorproefje/
http://natuursuper.nu/index-slider/tour-magazine/doehetzelf-stappenplan-voorproefje/
http://www.tuinclub.be/tuinartikels/ecologische%20tuin%20ontwerpen.htm
http://www.tuinclub.be/tuinartikels/ecologische%20tuin%20ontwerpen.htm
http://www.tuinseizoen.com/onderwerp/a/tuinontwerp/stappenplan/
http://www.tuinseizoen.com/onderwerp/a/tuinontwerp/stappenplan/

