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Opdrachtomschrijving - modulekeuze 

 

U heeft gekozen voor module 2.2, zijnde een tuinontwerp en beplantings-

plan.  

Aanleiding opdracht 

 

Één van de hoofdredenen voor de opdracht is dat de huidige tuin niet veilig 

is voor uw jongste dochter, dit vanwege de lastig te beveiligen vijvers. 

Verder heeft u aangegeven dat de huidige bloemenkleur (geel) niet uw 

voorkeurskleur is, zodat u deze ook graag gewijzigd ziet.  

Te behouden & toe te voegen elementen 

 

Gedurende onze gesprekken heb ik de volgende key elementen voor het 

ontwerp genoteerd welke relevant zijn voor uw tuin: 

Bestaande elementen 

 

- bestaande heesters en (fruit)bomen handhaven; 

- bestaande invulling erfgrenzen handhaven; 

- schutting zuidkant uit blikveld nemen; 

- locatie terrassen handhaven; 

- hergebruik bestrating (half verharding heeft geen voorkeur); 

- bbq handhaven. 

Gewenste elementen 

 

- grasveld; 

- ruimte voor bloemrijke borders; 

- ruimte voor kruiden; 

- ruimte voor fruitbomen en heesters; 

-  kindvriendelijke waterelement / vijver / waterval; 

-  ingegraven trampoline; 

- fietsenhok; 

-  vuurkorf; 

- besloten zithoek (bankje in het groen / plek om je in te verstoppen); 

- potten; 

- lichtplan. 

Toekomstige elementen 

 

- Jacuzzi (bij voorkeur op de plaats van de trampoline); 

- Sauna (bij voorkeur op de plaats van een terras). 
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Gewenste planten  

 

-  meer groenblijvende planten; 

- Hosta, hortensia’s, grassen, ridderspoor*, lavatera, annemoon, 

monnikskap*, schoenlappersplant, agapanthus, hibiscus (wit), 

oleander*, vrouwenmantel, vingerhoedskruid*, rozen, lavendel, 

zeeuws knopje, vijg, blauwe regen*; 

- blauw/paarstinten, bleekroze en wit. 

 

* in het huidige beplantingsplan zijn deze planten niet opgenomen nu deze giftig tot 

zeer giftig zijn. In verband met de veiligheid van de jongste dochter adviseer ik deze 

planten op latere leeftijd in de tuin op te nemen. Een nadere onderbouwing is in het 

hoofdstuk giftig opgenomen.   

Analyse gewenste tuinstijl en sfeer 

 

Op basis van onze gesprekken is naar voren gekomen dat u een moderne 

landelijk ogende tuin wilt. Het lijnenspel mag in de basis strak zijn, echter 

niet de boventoon voeren. De strakheid zit hem dan met name in het 

materiaalgebruik en de gebruikte vormen voor de elementen, zoals 

terrassen, vijver etc. De strakheid dient vervolgens afgevlakt te worden 

door weelderige borders die de boventoon voeren in het uiteindelijke 

ontwerp. Weelderige borders, zijnde  sprekende bloemrijke borders met 

een groene achtergrond. De bloemenborders variëren van groeps-

beplanting, combinatiebeplanting tot solitair.  

Analyse gewenst materiaalgebruik 

Het voorstel is om natuurlijke materialen te gebruiken. Onder natuurlijke 

materialen versta ik hout dat mag verweren, boomschors en industriële 

materialen die een natuurlijke kleur/aanblik hebben meegekregen. Dit 

voorstel doet recht aan de stijl van de woning, de gekozen tuinstijl & 

tuinsfeer en sluit aan bij de beoogde beplanting en te hergebruiken 

bestrating. 

Analyse gewenste beplanting 

Het voorstel is om aan de zijkanten van de tuin met veel groen te werken. 

Bij voorkeur groen dat weinig onderhoud vergt. Direct aan de terrassen 

en paden juist te werken met bloeiende planten. In de uitwerking dient 

rekening gehouden te worden met voldoende groenblijvende planten 

verdeeld over de gehele tuin. De voorkeurskleuren voor de bloemen zijn 

blauw/paarstinten, bleekroze en wit. 
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Vormgeving huidige tuin 
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Vormgeving beoogde tuin 
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Toelichting vormgeving beoogde tuin 

Kavelonderdeel 1: ‘Zijruimte huis’  

 

De ingang van de tuin die bereikbaar is via de zijkant van de woning wordt 

afgesloten door middel van een ijzeren sierhek van ongeveer 2,1 meter 

hoog en 1,25 meter breed. Dit sierhek staat in een directe verbinding met 

een fietsenhok van ongeveer 2 meter diep en 2,75 meter breed. De totale 

breedte van de tuin hier is 4 meter. Voor een impressie van het beoogde 

lijnenspel (eenvoud en sierlijk) verwijs ik naar bijgevoegde sfeercollage 

op de volgende pagina. 

Het pad is ongeveer 1,33 meter breed. Een fijne breedte, omdat overal in de 

tuin de beplanting over de bestrating mag en kan groeien. De huidige 

bestrating wordt hergebruikt en een eventueel tekort kan vrij eenvoudig 

worden aangevuld gezien het grote aanbod op marktplaats. Zie bijgevoegde 

sfeercollage. 

De eerste border die u aantreft is een onderhoudsvriendelijke border 

bestaande uit groenblijvende heesters en een groenblijvende 

bodembedekker. Het voorstel is om tegen de schutting een haag aan te 

planten van het onderhoudsvriendelijke Portugese Laurier. De border 

wordt verder opgevuld met Rhododendron (voorstel is de Catawbiense 

Grandiflorum). Deze Rhododendron is compact (dicht bebladerd), lekker 

breed in haar groei, heeft mooie, leerachtige, langwerpige, donkergroene 

bladeren en kan een aardige hoogte halen. De bodem wordt gevuld met 

Dikkemanskruid en Franse boomschors. De aanwezige boom en 

groenblijvende heester kunnen behouden blijven, de overige 

bladverliezende heesters bij voorkeur verwijderen/verplaatsen.  
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Kavelonderdeel 1 - Sfeerimpressie 
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Kavelonderdeel 1 - Afmetingen 

 

 Ongeveer 4 meter breed: 1,25 meter poort & 2,75 meter fietsenhok; 

 Tuinpoort: 1,25 meter breed & 2,10 meter hoog; 

 Fietsenhok: 2,75 meter breed, 2 meter diep & 2,10 meter hoog; 

 Bestrating: ongeveer 1,33 meter breed; 

 Border 2,75 meter breed (gelijkwaardig aan fietsenhok), ongeveer 6 

meter lang (tot aan rand vijverelement). De borderoppervlakte is 

derhalve 16,5 vierkante meter. 

Kavelonderdeel 1 - Planten en aantallen 

Prunus Lusitanica ‘Angustifolia’ - Portugese laurier 

Perfecte groenblijvende winterharde haagplant met glanzende bladeren (6-12 cm 

lang) en prachtige dieproze twijgen. DE bloemen zijn klein, wit en sterk geurend. 

Groeit op iedere locatie en iedere grondsoort. Een keer per jaar snoeien is 

voldoende. Bladeren en bessen zijn niet eetbaar. Aantal is 3 stuks op één 

strekkende meter, dus in totaal 18 stuks. Let op: Net als bij iedere Laurier zijn de 

bladeren en bessen van de Portugese Laurier giftig wanneer deze gegeten worden. 

Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’ 

Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' is een vrij brede, compacte 

wintergroene rijk bloeiende struik die 2 tot 4 meter hoog kan worden. De grote 

kan worden gestuurd middels gerichte snoei. De bloemen zijn paars/lila. De 

bloeiperiode is de tweede helft van mei. Het blad is donkergroen, leerachtig 

langwerpig 7-13 cm groot en iets bolstaand. Het liefst groeit deze plant in een 

humeuze goed doorlatende zure grond. Hij verdraagt zowel zon als schaduw. 

Maar geeft de voorkeur aan halfschaduw. Voorstel is om 1 heester per vierkante 

meter aan te planten. Dit zigzaggend. De rij voor de Portugese Laurier begint op 

0,75 meter van de borderrand (ongeveer 2 meter van fietsenhok), de rij voor de 

eerste rij start op 1,25 meter van de borderrand. In totaal zullen er 11 heesters 

worden gepland (6 achteraan, 5 vooraan). Let op: Rhododendron Blad en bloem 

zijn giftig bij inname. Deze heester is speciaal voor dieren zeer giftig. Pas dus op 

met snoeiafval!  
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Pachysandra Terminalis - Dikkemanskruid 

Als wintergroene bodembedekker staat Pachysandra terminalis 'Green Carpet' 

graag in de schaduw.  Pachysandra terminalis 'Green Carpet' bloeit in de periode 

maart-april met witte staande bloemen. Het bladerdek van dit Schaduwkruid wordt 

ongeveer 10 tot 15 cm hoog. De plant groeit het beste op een humeuze en niet te 

vochtige tuingrond. Het voorstel is om ongeveer 10 planten per vierkante meter 

te planten. Deze planten komen rondom de rhododendron. Geschat aantal planten 

bedraagt 60 stuks. De plant kan in de toekomst vermeerderd worden door te 

scheuren. Verder wordt de bodem bedekt door Frans boomschors. Let op: Blad en 

bloem zijn giftig bij inname. Dikkemanskruid behoort tot de buxus familie. De buxus 

is ook giftig.  

 

Kavelonderdeel 2: ‘Vijver’  

 

Dit gedeelte van de tuin ligt ook grotendeels in de schaduw. In de 

zomermaanden geldt dat enkel de namiddagzon en de avondzon hier in de 

tuin stralen. Bij de beplanting dienen we rekening te houden met deze 

omstandigheden. Voor de vijver geldt dat de zonnestralen ook welkom 

zullen zijn. 

De vijver is 16 meter lang en 1 meter breed en heeft een rand in een 

natuurtint. In de vijver worden enkele waterplanten opgenomen (o.a. de 

reeds bestaande waterlelie opgenomen in de huidige vijvers en aan te 

vullen met snoekkruid). Verder kan overwogen worden om op twee punten 

in de vijver ‘stapstenen’ op te nemen zodat de beplanting achter de vijver 

vanuit meerdere punten bereikbaar is. Overwogen kan worden om de vijver 

tijdelijk te beveiligen met gegalvaniseerd betongaas. 

De border achter de vijver is ook 1meter breed en wordt deels ingevuld 

door de groenblijvende niet woekerende bamboe fargesia rufa in 

combinatie met schildblad. Beide planten zijn uitermate geschikt in 

combinatie met de waterpartij.  

Voor de vijver wordt lavendel aangepland in combinatie met drie bolbomen. 

Deze border is 0,75 meter breed. Achter de vijver is een zitgedeelte van 3 

meter lang bij vier meter breed omringd door Hortensia Annabelle.  
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Kavelonderdeel 2 - Sfeerimpressie 
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Kavelonderdeel 2 - Afmetingen 

 

 Achterborder, 16 meter lang & 1 meter breed; 

 Vijver, 16 meter lang & 1 meter breed; 

 Voorborder, 16 meter lang & 0,75 meter breed;  

 Pad ervoor 1,33 meter breed; 

 Terras 3 meter lang en vier meter breed, omringd door een border 

van 0ngeveer 0,66 meter breed. 

Kavelonderdeel 2 - Planten en aantallen 

Darmera - Schildblad 

De Darmera peltata is een prachtige vaste plant, die veel gebruikt wordt bij de 

vijver. De max. hoogte van deze plant in volle bloei is ongeveer 1 meter. Er 

verschijnen dan lange stelen tot 1 meter hoog, die witroze bloemen met gele 

meeldraden hebben in de maanden april - mei. Na de bloei worden deze lange stelen 

afgeknipt en ontwikkelt de plant grote bladeren, die tot ongeveer 75 cm hoog 

komen. Heel bijzonder is dat Schildblad één van de weinige vaste planten is die een 

mooie herfstkleur heeft. Voor een goede groei en bloei knipt u de plant ieder 

voorjaar helemaal af en geeft u hem een standplaats in de schaduw en op een (zeer) 

vochtige plek. Schildblad is zeer winterhard (tot -25 graden) Het voorstel is om de 

eerste 8 meter in de achterborder te beplanten met schildblad. Het  aantal is 

ongeveer 4 stuks op één strekkende meter, dus in totaal 32 stuks.  

Fargesia Rufa - Bamboe 

De Fargesia rufa vormt een brede pol met overhangende stengels, wordt 

gemiddeld ook maar 1,50 tot maximaal 2 meter hoog. De Fargesia rufa is één van de 

meest winterharde Fargesia soorten en behoud zijn bladeren tijdens een zeer 

strenge winter. Ook niet geheel onbelangrijk, de Fargesia rufa woekert niet en 

heeft dus geen wortelbegrenzer nodig. Winterhardheid (-23ºC). Het voorstel is om 

de tweede 8 meter in de achterborder te beplanten met deze groenblijvende 

bamboe (wintergroen in zichtslijn). Het  aantal is ongeveer 3 stuks op één 

strekkende meter, dus in totaal 24 stuks. 

P. Cordata – Snoekkruid 

De plant is een prachtige oeversoort uit Noord-Amerika. P. cordata heeft 

langwerpig-hartvormig blad en bloeit met schitterende aren paarsblauwe 

bloemen. Dit is een zeer bijzondere kleur bij vijverplanten. Bloeiperiode: late 

zomer en herfst. Ze worden tot 100 cm hoog en kunnen in tot 40 cm diep water 

staan.  
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Snoekkruiden groeien ook uit een wortelstok, maar die woekert nauwelijks. 

Snoekkruid is minder winterhard.  Zet ze vrij diep in de vijver om bevriezing te 

voorkomen. Voorstel is om op twee tot drie locaties in de vijver met snoekkruid te 

werken.  

Lavandula angustifolia – lavendel 

Lavendel is een geurende wintergroen struikje. De bloemen zijn violetblauw en 

ontstaan van juli tot september aan de plant. Dit is de gewone lavendel die als ook 

als keukenkruid wordt gebruikt. Lavendel verdraagt droogte en staat graag op 

een plek in de volle zon. De gesnoeide bloeiaren die u na de tweede snoeibeurt 

overhoudt kunt u binnen laten drogen en geuren nog heerlijk. Het voorstel is om 

de volle lengte van 16 meter vol te planten. Het  aantal is ongeveer 6 stuks op één 

strekkende meter (1 meter en 0,75 meter breed), dus in totaal 96 stuks. 

Catalpa bignonioides 'Nana' - bolcatalpa 

Deze bekende bolboom heeft grote bladeren. De Bolcatalpa is een boom die pas 

laat in het voorjaar in het blad komt. Het advies is om de catalpa ieder jaar terug 

te snoeien (knotten). Hierdoor ontstaat een mooie compacte kroon. Het voorstel 

is om drie catalpa’s op rij te plaatsen. De eerste catalpa wordt ter hoogte van de 

scheiding gras – bestrating gepland in de lavendelborder. De opvolgende catalpa 

steeds 1,5 meter verder (van stam tot stam gemeten). Drie stuks. 

Hydrangea 'Strong Annabelle' - Annabelle 

Deze plant is een verbeterende versie van de populaire 'gewone' Hortensia 

Annabelle. De stelen van de Strong Annabelle zijn steviger, waardoor de 

Hortensia 'Strong Annbelle' ook bij regen en wind op zijn pootjes blijft staan en 

niet omvalt. Hydrangea arborescens 'Incrediball' is synoniem van Hydrangea 

'Strong Annabelle'. Deze plant kan in de schaduw, de bloeiperiode is in juni, juli, 

augustus, september. Het voorstel is drie planten per strekkende meter, in totaal 

7 meter, dus 21 stuks. 
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Kavelonderdeel 3: ‘Eilandborder & Achterwand’ 

 

Dit gedeelte van de tuin is zonnig. Om deze reden is gekozen om hier een 

fijne kleurrijke eilandborder aan te leggen die de hele zomer doorbloeit. 

Deze border ligt pal tegen een tweede border (achterwand) aan, waardoor 

feitelijk door de bloementuin gewandeld kan worden. Voor de 

eilandborder ligt een groot grasveld. 

De op te nemen beplanting in beide borders vormen de verbinding met de 

overige gedeeltes in de tuin.  

 De beplanting aan de zuidkant (ter hoogte van de vijver en het terras 

te midden van de Annabellen) dient afgestemd te worden op de reeds 

voorgestelde beplanting (met name de bloemenkleuren van de 

Annabelle en de lavendel).  

 DE beplanting aan de noordzijde (ter hoogte van de pergola / 

fruitbomen) dient een verbinding te vormen met de plantenvakken aan 

de noordzijde.  

Op deze wijze kan een natuurlijk verloop worden bewerkstelligd tussen de 

verschillende tuinonderdelen alsmede zal het geheel een harmonieus 

beeld vormen.  
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Kavelonderdeel 3 – Afmetingen 

Totaal bezien 

- In het midden grote bloemenborder, 2 bij 8 meter (3A en 3B); 

- Verbonden met achterborder van 3 meter breed en ongeveer 12 

meter lang door pergola (3A en 3B); 

- Pergola  van ongeveer 6 meter lang en 5 meter breed; 

- zitje met vuurkorf, 2 meter bij 3 meter (3C). 

Onderdeel 3A 

 Bovenste deel Eilandborder 2 meter breed, vier meter lang; 

 Bovenste deel Achterborder, 3 meter breed, vier meter lang; 

 Bestrating: ongeveer 1,33 meter breed. 

Onderdeel 3B 

 Onderste deel Eilandborder 2 meter breed, vier meter lang; 

 Onderste deel Achterborder, 3 meter breed, vier meter lang; 

 Bestrating: ongeveer 1,33 meter breed; 

 Begin pergola vanaf 0,75 meter (dus de laatste 3,25 meter van deze 

border en van de gehele eilandborder van 8 meter);  

 De pergola is 3 meter breed en de staanders staan in beide borders 

op 0,5 meter vanaf de bestrating bezien. 

Onderdeel 3C 

 Terras van 2 meter bij 3 meter, omringd door een border van 

0ngeveer 1,5 meter breed. 
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Kavelonderdeel 3A - Sfeerimpressie (eerste 4 meter border) 
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Kavelonderdeel 3A - Planten en aantallen 

Magnolia Alta – beverboom 

Deze magnoliasoort is een zeer slank opgaand type. Na 10 jaar is hij ongeveer 3,5 m 

hoog en 1.5 m breed. In de zomer heeft hij opvallende geurende witte bloemen. 

Zonder te snoeien blijft de Alta jaar na jaar slank en opgaand. Evt snoeien kan in 

het voorjaar of in de zomer. Deze plant is winterhard en bladhoudend. Het 

voorstel is 1 plant. Deze plant wordt in het midden van de eilandborder geplant op 

0,75 meter van het bovenpad bezien (vijverzijde). Daarom heen komt het leliegras. 

Liriope muscari 'Moneymaker' - Leliegras  

Grasachtige wintergroene tuinplant met in de late zomer (augustus t/m oktober) 

violetblauwe bloemen als Blauwe Druifjes. De Liriope muscari 'Moneymaker' is 

goed te gebruiken als gesloten vakbeplanting, wordt uiteindelijk ongeveer 25 cm 

hoog en staat bij voorkeur in de halfschaduw / schaduw. Het aantal is 7 per 

vierkante meter. Het voorstel is om onder en rondom de Magnolia Leliegras aan te 

planten aan beide kanten van het pad. Vanuit het terras blijft dan een goede open 

kijk op het pad en de eilandborder bewaard. Aantal planten voor de eilandborder 

is de eerste 1,5 meter lengte x 2 meter diep x 7 stuks per m2 = 21 planten. Het 

aantal planten voor de achterborder = 1 meter lengte x 3 meter diep x 7 stuks per 

m2 = 21 planten. In totaal 42 planten. 

Alchemilla Mollis - Vrouwenmantel 

Het enorm attractieve kruid Alchemilla Mollis – Vrouwenmantel - wordt in de 

huidige tuinen als bodembedekker en borderplant veel gebruikt. De plant is 

winterhard, wordt maximaal 60 cm hoog, zon en halfschaduw. Het aantal per 

vierkante meter is 7. Aantal planten voor de eilandborder is 1,5 meter lengte x 1 

meter diep x 7 stuks per m2 = 11 planten. Het aantal planten voor de achterborder 

= 0,75 meter x 2 meter x 7 stuks per m2 = 11 planten. In totaal 22 planten. 

Hosta sieboldiana 'Elegans'  

Grote ronde blauw gebobbelde bladeren, meest bekende Hosta, prachtig. Hosta 

sieboldiana 'Elegans' is een large-extra large Hosta met bijna witte bloemen en 

groeit in halfschaduw/schaduw. De hoogte is 65 tot 75 cm en de groei is 

gemiddeld. Het aantal per vierkante meter is 5 stuks. Aantal planten voor de 

eilandborder is 1,5 lengte meter x 1 diep meter x 5 stuks per m2 = 8 planten. Het 

aantal planten voor de achterborder = 0,75 meter lengte x 2 meter diep x 5 stuks 

per m2 = 8 planten. In totaal 16 planten. 

Molinia Caerulea - grassoort 

De Molinia caerulea is een siergras met compacte opgaande groei en licht 

afhangend blad. De Molinia caerulea kan 90cm hoog worden en heeft smal, groen 

tot lichtbruin blad dat in de herfst goudgeel tot oranje kleurt. Hoe ouder de 

plant, hoe lichtbruiner het blad wordt. De Molinia caerulea bloeit vanaf juli t/m 

oktober met lichtpaarse, paarsbruine bloemen op lange, maar stevige stengels. De 

Molinia caerulea is winterhard, maar verliest zijn blad in de winter om in de lente 

weer opnieuw uit te lopen. De Molinia caerulea komt goed tot zijn recht als 

solitair, maar doet het ook goed in groepen in dichtbegroeide borders. De Molinia 

caerulea groeit op alle soorten grond, maar gedijt het beste op lichtzure, 

voedselrijke, droge tot vochthoudende grond in de volle zon of halfschaduw. 

Het aantal per vierkante meter is 7. Het aantal planten voor de achterborder = 

1,5 meter lengte x 1,5 meter diep x 7 stuks per m2 = 16 planten. 
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Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' – japanse anemoon 

De witte herfstanemoon (of Japanse anemoon) Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’ 

bloeit rijk met zuiver witte bloemen met opvallend gele meeldraden rond een 

groen hartje. Ze kunnen tot een meter hoog worden. Herfstanemonen (ook wel 

Japanse anemonen genoemd) bloeien uitbundig als veel andere vaste planten 

allang over hun hoogtepunt heen zijn: van augustus tot ver in oktober. Ideaal dus 

voor kleur in het najaar. Het zijn vrij open planten die hun bloemen bepaald niet 

verbergen. Na de bloei worden nog decoratieve zaadpluisjes gevormd, die de plant 

nog een speels tintje geven in de herfst. Het aantal per vierkante meter is 5. 

Aantal planten voor de eilandborder is 0,5 lengte meter x 0,5 diep meter x 5 stuks 

per m2 = 3 planten. 

Geranium Philippe Vapelle -  Ooievaarsbek 

Ooievaarsbek is een opvallende Geranium met paars blauwe bloemen met 

donkergekleurde adertjes en grijsgroen behaard blad. Het blad verkleurd in de 

herfst naar rode tinten. Geranium Philippe Vapelle bloeit in mei, juni en juli. Door 

het wegknippen van uitgebloeide bloemen wordt een tweede bloei gestimuleerd. 

Geranium Philippe Vapelle is half groenblijvend (in zachte winters behoud de plant 

zelfs zijn blad) en winterhard. De plant wordt ongeveer 40 cm hoog en zeer 

geschikt om aan de border rand te staan. Het aantal per vierkante meter is 7 stuks. 

Aantal planten voor de eilandborder is ongeveer 2 vierkante meter x 7 stuks per 

m2 = 14 planten. 

Hibiscus syriacus 'William R. Smith' - heemsterroos 

De bloemkleur van deze hibiscus is wit en de bloeitijd is van ca. augustus tot en met 

oktober. De bladeren zijn groen. De volwassen hoogte van deze middelgrote 

heester is ca. 300 cm. Verdraagt een temperatuur tot -15 gr. C. Heeft een 

opvallende bloeiwijze. Let op! Deze hibiscus Is slecht verkrijgbaar. Deze plant is 

goed te combineren met 'borderplanten', zolang die er niet te dicht op staan. Het 

voorstel is om 2 planten op te nemen in de ruimte waar ook de Ooievaarsbek 

gepland wordt. 

  

http://plantnu.nl/category/geranium-soorten
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Kavelonderdeel 3B - Sfeerimpressie (tweede 4 meter border, incl. pergola) 
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Kavelonderdeel 3B - Planten en aantallen 

Astrantia major 'Sunningdale Variegated' - Zeeuws knoopje, 

Zeeuws knoopje is een heel mooie vaste plant die in juni prachtige witte bloemen 

krijgt. Deze bloeien door tot in augustus. Het is een winterharde plant die 

ongeveer 60 cm wordt. Een plek in de halfschaduw is het best voor de plant, 

hierdoor krijgt de plant een mooie groei en bloei. In de winter sterft de plant af. 

Knip de plant in het voorjaar helemaal terug, dan loopt deze weer opnieuw uit. 8 

per m2. Het aantal planten voor de eilandborder = 2 meter lengte x 1 meter diep x 

8 stuks per m2 = 16 planten. 

Agastache 'After Eight'  - Dropplant   

De Nederlandse namen verwijzen naar het aromatische van deze sterke 

borderplant. Zonnige standplaats is wenselijk. De gemiddelde hoogte is 45 cm. De 

bloemkleur is paars. De bloeiperiode is juni - oktober. Deze plant is goed 

winterhard. Het aantal per vierkante meter is 7. Het aantal planten voor de 

eilandborder = 2 meter lengte x 1 meter diep x 7 stuks per m2 = 14 planten. . 

Molinia Caerulea - grassoort 

De Molinia caerulea is een siergras met compacte opgaande groei en licht 

afhangend blad. De Molinia caerulea kan 90cm hoog worden en heeft smal, groen 

tot lichtbruin blad dat in de herfst goudgeel tot oranje kleurt. Hoe ouder de 

plant, hoe lichtbruiner het blad wordt. De Molinia caerulea bloeit vanaf juli t/m 

oktober met lichtpaarse, paarsbruine bloemen op lange, maar stevige stengels. De 

Molinia caerulea is winterhard, maar verliest zijn blad in de winter om in de lente 

weer opnieuw uit te lopen. De Molinia caerulea komt goed tot zijn recht als 

solitair, maar doet het ook goed in groepen in dichtbegroeide borders. De Molinia 

caerulea groeit op alle soorten grond, maar gedijt het beste op lichtzure, 

voedselrijke, droge tot vochthoudende grond in de volle zon of halfschaduw. 

Het aantal per vierkante meter is 7. Het aantal planten voor de eilandborder = 2 

meter lengte x 1 meter diep x 7 stuks per m2 = 14 planten. . 

Pachysandra Terminalis - Dikkemanskruid 

Als wintergroene bodembedekker staat Pachysandra terminalis 'Green Carpet' 

graag in de in de schaduw.  Pachysandra terminalis 'Green Carpet' bloeit in de 

periode maart-april met witte staande bloemen. Het bladerdek van dit 

Schaduwkruid wordt ongeveer 10 tot 15 cm hoog. De plant groeit het beste op 

een humeuze en niet te vochtige tuingrond. Het aantal per vierkante meter is 10. 

Het aantal planten voor de achterborder = 2,75 meter lengte x 1 meter diep x 10 

stuks per m2 = 27 planten. 

Clematis montana 'Grandiflora' - Bosrank  

Deze clematis bloeit met witte bloemen, en bloeit in maart-april. De Clematis 

montana 'Grandiflora' heeft een volwassen hoogte van 4 meter en bereikt deze in 

ongeveer 3 jaar. De Clematis montana 'Grandiflora' is bladverliezend in de winter, 

en is zeer winterhard, temperaturen tot -28 graden Celsius zijn geen enkel 

probleem. U snoeit deze Bosrank direct na de bloei. Ik stel voor om per paal 3 

planten op te nemen voor een mooi vol resultaat. Dit betekent dus 12 stuks 

uitgaande van vier palen.  

 

 

http://www.esveld.nl/plant.php?plant=Agastache+%27After+Eight%27
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Ficus carica – vijg 

De vijg (struikvorm) is een bekende tropische plant met groot blad. De vijg is 

bladverliezend. De vijg staat graag in de zon op een goed gedraineerde plek. Kan 

tot -10 graden vorst verdragen in de volle grond. Het voorstel is om 1 grote 

struik op te nemen.  

Druif - wijnrank 

Beoogd is om het tweede deel van de pergola te laten volgroeien door een 

klimmende wijnrank. De keuze hierin is ruim. U kunt dan denken aan de Vitis 'Bianca' , 

een witte druif. Dit is een snelle groeier die u goed in bedwang kunt houden door 

middel van snoeien. Vitis 'Bianca' bloeit in mei, en kan in augustus geoogst worden. 

Ik stel voor om per paal 3 planten op te nemen voor een mooi vol resultaat. Dit 

betekent dus 12 stuks uitgaande van vier palen.  

 

Kavelonderdeel 3C  - Zithoek in het groen 

Het voorstel is om de planten die (tijdelijk) behouden dienen te worden in 

deze hoek van de tuin op te nemen. Dit omdat op korte of lange termijn dit 

deel van de tuin nog een keer op de schop gaat voor een sauna. Ik denk dan 

aan de taxus struik die midden in uw huidige tuin is opgenomen. Dit is een 

goede wintergroene plant. DE bodem kan eventueel worden ingevuld door 

bijvoorbeeld maagdenpalm (wit of paars). Verder kan worden gedacht aan 

het opnemen van rozen en struik lavatera (bijvoorbeeld als kuipplant) om 

deze hoek van de tuin een kleurrijk geheel mee te geven.   

Om in ieder geval de ‘zithoek in het groen’  een besloten karakter mee te 

geven en ook een duidelijke lijn in de wintermaanden is hier het voorstel om 

conform de tekening een tweetal beukenhagen op te nemen van twee meter 

lang. Per strekkende meter reken ik 5 planten: 20 stuks. Zoals met elkaar 

besproken wordt het ontwerp op dit punt iets aangepast. De beukenhagen 

worden zodanig geplaatst dat de witte perzikboom behouden blijft. 

Kavelonderdeel 4: ‘Overige tuindelen’ 

Hieronder nog een korte toelichting op de laatste tuindelen: 

- In het midden groot gazon, 8 bij 6 meter 48 meter, met plek voor 

trampoline in zichtveld; 

- Hoekje van ligbed is nu 2,33 lang en 2 breed. Nu plek voor ligbed, 

toekomstig jacuzzi?  

- Fruitbomen, zelfde als nu; 

- Terras is ruim 8 meter bij 4,6 meter = 37 vierkante meter. Te groot, 

maar waardoor voldoende ruimte BBQ en verder opvullen met grote 

gave kuipplanten (oleander wordt afgeraden) en in de plaats van de 

huidige wijnrank een toscaanse jasmijn (witte bloemen, heerlijk 

geurend, twijfelachtig winterhard).  
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Met de klok mee door de tuin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugese laurier | groenblijvend  

2. Rhododendron | Groenblijvend | paars | maand 5  

3. Dikkemanskruid | Groenblijvend | wit | maand 3 & 4 

4. Schildblad | Bladverliezend | witroze | maand 4 & 5 

5. Bamboe | Groenblijvend  

6. Snoekkruid | Bladverliezend | Paarsblauw | maand 8, 9 & 10 

7. Waterlelie 

8. Lavendel | Groenblijvend | Paarsblauw | maand 7, 8 & 9 

9. Bolcatalpa | bladverliezend 

10 Annabelle | Bladverliezend | Wit | maand 6, 7, 8 & 9 

11 Magnolia | Groenblijvend | Wit | maand 7 & 8  

12 Leliegras | Groenblijvend | Paarsblauw | maand 8, 9 & 10 

13 Vrouwenmantel | Bladverliezend | Geelgroen | maand 5 & 6 

14 Hosta | Bladverliezend | Wit | maand 5 & 6 

15 Molinia | Bladverliezend |Lichtpaars-bruin | maand 7, 8, 9 & 10 

16 Japanse Anemoon | Bladverliezend | Wit | maand 8, 9 & 10 

17 Ooievaarsbek | half groenblijvend | paars blauw | maand 5, 6 & 7 

18 Hibiscus | Bladverliezend | Wit | maand 8, 9 & 10 

19 Zeeuws Knoopje | Bladverliezend | Wit | maand 6, 7 & 8 

20 Dikkemanskruid | Groenblijvend | wit | maand 3 & 4 

21 Dropplant | Bladverliezend | Paars | maand 6, 7, 8, 9 & 10 

22 Bosrank | Bladverliezend | Wit | maand 3 & 4 
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Tuinverlichting 

Bij het aanleggen van tuinverlichting gelden enkele spelregels: 

 Zichtlijnen: wat wilt u ’s avonds zien; 

 Contrast: speel met donkere en verlichte tuingedeeltes; 

 Intensiteit: varieer in de lichtintensiteit; 

 Richtingen: varieer in de lichtrichtingen.  

Voorstel is om de volgende onderdelen van de tuin te belichten: 

 Tuinpoort (sensor) 

 Fietsenhok (spot  verwerkt in het dak | zacht licht) 

 Vijverelement (spotjes opgenomen in de vijver zelf of spot schijnend 

over het water (spot opgenomen op de korte zijde bij de 

rododendrons); 

 Magnolia (grondspot schijnend omhoog, voldoende capaciteit om 

boom van 2,5 uit te lichten); 

 Pergola (twee punten grondspotten die gehele pergola uitlichten); 

 Achterdeur bij fruittuin (sensor) 

 Dimbare terrasverlichting grote terras. 

 

Giftig 

Giftige planten zijn planten waarvan de inname van of het contact met een 

betrekkelijk kleine hoeveelheid zaad, wortel, blad, stengel, vrucht of sap 

mens of dier in- of uitwendige schade kan toebrengen. De graad van 

giftigheid van een plant is afhankelijk van verschillende factoren: niet 

alle plantendelen zijn altijd even giftig, sommige delen kunnen giftigheid 

verliezen na koken of drogen of net extra toxisch zijn na kauwen of 

pletten. 

 

Helaas geldt dat veel planten giftig zijn en er in iedere tuin toch wel één of 

meerdere planten bewust of onbewust zijn opgenomen in het 

beplantingsplan. In uw huidige tuin zijn al (soms zeer) giftige planten 

opgenomen, zoals Rhus Hirta (fluweelboom), Hedera (klimop), Helleborus 

(Kerstroos), rododendron, taxus baccata.  

 

In het voorstel heb ik rekening gehouden met giftige planten. Deze heb ik zo 

min mogelijk willen opnemen in uw tuin. Ondanks dat ik zorgvuldig tewerk 

ben gegaan, kan ik op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of 

volledigheid van de in dit beplantingsplan opgenomen informatie. U wordt 

aangeraden de te gebruiken informatie te controleren en voor u zelf te 

bepalen of u een bepaald risico aanvaardbaar vindt.  
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Hieronder in ieder geval een lijst van planten die om deze reden in ieder 

geval niet zijn opgenomen in uw tuin, terwijl deze wel zeer passend zijn 

binnen uw wensen:  

 

1. Aristolochia | Duitse pijp: Deze klimplant is zeer giftig. 

2. Delphinium | Ridderspoor: Zaden en jonge scheuten. 

3. Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid: zeer giftig. Alle delen zijn 

giftig bij inname, vooral bladeren en zaden zijn zeer giftig.  

4. Lupine: zaad is giftig 

5. Oleander | zeer giftig: Alle delen van de oleander zijn giftig bij 

inname. Een blad kan voor een kind al dodelijk zijn. Ook in gedroogde 

vorm blijft het gif in de planten aanwezig. Houd deze plant altijd 

buiten het bereik van kleine kinderen. Dit geldt ook voor afgevallen 

bloemen en bladeren. 

6. Wisteria | Blauwe regen: Tak, peul en zaden zijn (zeer) giftig bij 

inname.  


