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Opdrachtomschrijving - modulekeuze 

 

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

plan. Het aantal vierkante meters bedraagt om en nabij de 430m2. 

Aanleiding opdracht 

 

De tuin bij de nieuw gekochte woning was volledig overwoekerd. U heeft 

om deze reden de bestaande tuin in het geheel leeg laten halen.  De tuin 

dient om deze reden volledig opnieuw ontworpen en aangelegd te worden. 

Elementen 

 

Gedurende onze gesprekken heb ik de volgende key elementen voor het 

ontwerp genoteerd welke relevant zijn voor uw tuin: 

Bestaande elementen 

 

- muren bestaande garage worden opnieuw bekleed (potdekselen) 

- doorbreken ‘directe’ blik op schutting ter hoogte van toekomstige 

grote serre; 

- aanbouw buren achter uit het blikveld nemen; 

-  aanbouw buren zijkant uit het blikveld nemen; 

- evt. hergebruik bestrating; 

- rekening houden met huidige tuinmeubilair (loungeset, eettafelset en 

barset). 

Gewenste elementen 

 

- zonterras (ruimte voor zeer grote groepen); 

- schaduwterras; 

- rekening houden met grote serre (loungeset en eettafelset); 

- kunst grasveld; 

- ruimte voor groot (tijdelijk) zwembad (diameter 3 meter); 

- ruimte voor droogmolen; 

- klikohoek; 

- fietsenhoek; 

- plaats voor meerdere auto’s op de oprit; 

- afsluiten oprit (i.v.m. kleinkinderen / fietsen) 

- vergroenen oprit (schutting) 

-  evt. speelhoek kinderen; 

- evt. bakken (onderhoudsvriendelijke tuin). 

Gewenste planten  

 

-  groenblijvende planten; 

- hibiscus, passiebloem, stokroos, taxus, beuk, amberboom, 

grassoorten, blauwe regen. 

- blauw/paarstinten en wit. 
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Analyse gewenste tuinstijl en sfeer 

 

Op basis van onze gesprekken is naar voren gekomen dat verschillende 

onderdelen uit diverse tuinstijlen  u aanspreken. De nadruk ligt op design, 

modern en formeel. Design/modern omdat u huis en tuin met elkaar wenst 

te verbinden. De serre wordt zowel een verlengstuk van uw woonkamer via 

de loungeset alsmede een verlengstuk van uw keuken via de eetkamerset. 

Verder wenst u te werken met rechte lijnen, vakken en moet de tuin 

ruimtelijk ogen.  
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Vormgeving huidige tuin 
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Kadastrale kaart 

 

Afmetingen 

Op basis van de kadastrale kaart gelden de volgende buitengrenzen: 

- Voortuin: 15 meter lang 

- Achtertuin: 33 meter lang 

- Rechte stuk buren: 24 meter lang 

- Schuine stuk buren: 30 meter lang.  
 
Bij het feitelijk opmeten van de tuingrenzen is geconstateerd dat de 

voortuin 1 meter dieper is, zodat het rechte stuk bij de buren feitelijk 25 

meter lang is en de zijtuin ter hoogte van het huis 1 meter breder is. De 

feitelijke maatvoering ter plaatse wijkt derhalve af van de kadastrale 

kaart. In de uitwerking van het beplantingsplan wordt hier rekening mee 

gehouden. 
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Vormgeving beoogde tuin 
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Toelichting vormgeving beoogde tuin 

Kavelonderdeel 1: ‘Achtertuin’  

 

Beginnend vanaf ‘drie uur’, zijnde de bestrating naast het huis. De 

bestrating naast het huis tot aan de schutting meet  5 meter lang bij 3 

meter breed. Deze ruimte valt buiten het zichtveld van de terrassen en kan 

om die reden goed benut worden voor het opbergen van tuinelementen: 

speeltoestel (denk aan plastic glijbaan) kleinkinderen, zwembad, 

ligbed(den), kliko’s, maar ook als standplaats voor de droogmolen. 

Aansluitend aan deze bergruimte is een groot kunstgrasveld opgenomen 

van ruim 4 meter breed en 7 meter lang. Dit kunstgrasveld wordt omringd 

door een groenblijvende haag (7+9 meter lang) en groenblijvende/niet 

bladverliezende vormbomen (7+9 meter lang). Tijdens onze laatste 

afspraak hebben wij besloten de haag en de vormbomen aan de zijkant van 

het huis volledig door te trekken tot aan de gevel van het huis. De ruimte 

tussen de erf afscheiding en het kunstgrasveld bedraagt ongeveer 75 cm. 

Tegen de schutting komt een bladhoudende beukenhaag, daarvoor worden 

olijfwilg bomen aangeplant. De grond kan worden afgewerkt met 

worteldoek en de halfverharding die ook in de voortuin wordt gebruikt. 

Dit wordt dus een zeer groene hoek in de tuin. Door het opnemen van de 

vormbomen zal hier ook een (deels) schaduwrijke hoek ontstaan. Dit 

gedeelte van uw tuin is uitermate geschikt voor het verplaatsbare 

zwembad, evt.  verplaatsbare kinderspeeltoestellen, ligbed etc. Elementen 

die niet worden benut, kunnen dan vervolgens in de ruimte naast het huis 

worden geplaatst, zodat het zicht op deze hoek strak/ruimtelijk en 

voornamelijk groen blijft. 
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Tegen de schutting wordt in het verlengde van de groene haag een grote 

borderbak gecreëerd. Deze bak wordt 9,5 meter lang (evenwijdig aan het 

grote (serre)terras), 1,5 meter diep en rond de 60 cm hoog. (gelijke hoogte 

met de taxusblokken). Deze grote borderbak van ruim 14 vierkante meter 

heeft tot doel om de schutting (deels) uit het zichtveld te ontnemen in de 

zomer, maar ook in de winter. Verder wordt via de beplanting kleur (in het 

centrum) en diversiteit in de tuin aangebracht.  

Om de plantenbak te creëren kan overwogen worden om de terrastegel 

voor het grote terras ook voor de bak te gebruiken. Zie de afbeelding in de 

collage voor een goed voorbeeld hoe dit in uw tuin kan uitwerken. Dit zal 

eenheid uitstralen en de strakheid van het ontwerp ten goede komen. 

Voor de borderbak treffen wij een drietal grote plantenvakken aan van 2 

bij 3 meter. U heeft aangegeven dat u de beide taxusblokken wenst te 

behouden en het middenvak (vooralsnog) niet.  

De paden tussen de plantenvakken leiden naar het grote (serre)terras van 

3,5 meter bij 9,5 meter. Dit terras is ruim 33 meter groot (visueel vlak).  Dit 

terras inclusief de extra bestrating van de omliggende paden biedt 

voldoende capaciteit voor grote groepen, omdat met omringende 

bestrating het terras ruim 58 vierkante meter groot is. Door het spelen 

met het tuinmeubilair en de plantenbakken kan het terras visueel kleiner en 

groter worden gemaakt.  

Links van het grote (serre)terras treft u een nieuwe plantenvak aan. Een 

vak van 2,5 meter bij 3 meter, in totaal 7,5 vierkante meter. Dit vak ligt in 

dezelfde lijn als het terras. Dit vak heeft twee doelen. Enerzijds heeft het 

vak tot doel om kleur  in de tuin te brengen, anderzijds zal in dit vak een 

grote dakplataan opgenomen worden. Dit om de tuin ook verticaal vorm te 

geven. Deze dakplataan zal de open ruimte naast het huis enigszins 

doorbreken. Verder wordt de open ruimte doorbroken door een 

groenblijvende/bladhoudende haag die ongeveer 1 meter hoog wordt en 

ongeveer 8 meter lang zal zijn. In gezamenlijkheid bezien zal dit ook een 

goede groene hoek vormen. Dit vanuit de diverse invalshoeken bezien 

(terrassen, maar ook oprit). 

Naast de garage komt een tweede terras van ongeveer 4 meter bij 4 meter. 

Dit terras biedt voldoende ruimte voor de barset. Dit terras zal omringd 

worden door bloeiende heesters (zoals hibiscus, witte Annabel). De 

achtergrond van dit terras wordt dan een (zeer waarschijnlijk 

grijs/zwartgekleurde) gepotdekselde aanbouw. 
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Kavelonderdeel 1 - Sfeerimpressie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavelonderdeel 1 - Planten en aantallen 
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Fagus Sylvatica – beukhaag 

 

 

 

De beukenhaag is een van de meest aangeplante en bekende haagplanten. Bij de Fagus blijft 

het verdorde blad in de winter aan de plant hangen. Het advies is om 7 planten per 

strekkende meter te hanteren voor een mooie compacte haag. De haag kan het beste 

tweemaal per jaar gesnoeid worden. De beste snoeimaanden zijn april en september.  

 

Het voorstel is om 16 meter beukhaag aan te planten ter hoogte van het kunstgras en nog 

eens 8 meter ter hoogte van de garage. In totaal wordt dit dan 24 meter x 7 planten = 168 

planten.  

 

Bij de aanschaf geldt dat de beukenhaag ter hoogte van de garage is voorzien op een 

hoogte van 1 meter. De plantruimte tussen de bestrating is voorzien op 25 cm. 

 

De haag ter hoogte van het grasveld wordt ongeveer 180 cm hoog. De schutting/muur 

buren valt hierdoor grotendeels uit het blikveld weg. Verder is er dan nog voldoende 

ruimte / licht  tussen de beukenhaag en de leibomen die voor de haag geplant gaan worden.  

 

Elaeagnus ebbengeï - olijfwilg 

 

 

 

De lei eleagnus heeft een zachte grijze kleur, is volledig bladhoudend en Lekker geurend in 

de zomer uit bescheiden witte bloemen. Deze boom voldoet aan de wensen om de aanbouwen 

van de buren uit het blikveld weg te nemen. Ik heb gekozen voor deze vormboom omdat de 

plant geschikt is voor droge en arme bodems.  

 

Voorzien is in de aanplant van 16 strekkende meter. Voor aantallen en prijs (of goede 

groenblijvende/bladhoudende alternatieven) adviseer ik in overleg te treden met de 

leverancier, zoals: http://www.espaliers.eu/nl/producten/116/leibomen-bladhoudend 

 

  

http://www.espaliers.eu/nl/producten/1223/leibomen-bladhoudend/elaeagnus-ebbengei-leiolijfwilg
http://www.espaliers.eu/nl/producten/116/leibomen-bladhoudend
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Taxus baccata  - taxus 

 

 

 

Taxus baccata is ideaal geschikt voor mooie wintergroene blokvormen. De Taxus is zeer 

sterk en goed winterhard, het enige waar hij een hekel aan heeft is natte voeten. Hierin 

kunnen de wortels gaan rotten en kan de Taxus afsterven. Goed gedraineerde grond, het 

liefst kalkhoudend, is daarom belangrijk. Snoei wordt zeer goed verdragen, indien  

 

noodzakelijk kunt u hem tot op het oude hout terugsnoeien. Het is de enige conifeer die 

vanuit het oude hout weer uitgroeit. Het advies is om tweemaal te snoeien. In april, na de 

vorstperiode, en eind september zodat de haag weer mooi strak het najaar en de winter 

ingaat.  

 

Voorzien is in de aanplant van twee vakken van 6 vierkante meter (3 meter bij 2 meter). 

Uitgaande van de aanplant van 3 planten per strekkende meter zit je op 45 planten per vak 

en dus 90 in totaal. Voor direct resultaat is de aanschaf van grote en volle planten 

gewenst, die vervolgens worden teruggesnoeid naar de gewenste hoogte (nu voorzien op 

60 cm).  

 

Voor uniformiteit is ook gekozen om de haag in de voortuin vorm te geven middels taxus. In 

uw tuin levert dit een dominante groene haag in de winter aan die wordt gecombineerd met 

een bladhoudende haag. Op deze wijze worden de seizoenswisselingen duidelijk opgenomen 

in uw tuinstructuur. 

 

Invulling borderbak (zwarte goede grond) 

 

1. Imperata cylindrica Red Baron – Japans bloedgras 

2. Luzula sylvatica – grote veldbies 

3. Lavandula angustifolia Dwarf Blue – Lavendel 

4. Trachelospermum jasminoides – Toscaanse Jasmijn 

5. Clematis armandii 'Apple Blossom' - Bosrank 

 

1. Imperata cylindrica 'Red Baron' – Japans bloedgras 

 

Indeling in borderbak: Eerste 2 strekkende meter en de laatste 2 strekkende meter.  

Aantal: In totaal 6 vierkante meter (2 x 1,5 = 3 x 2 vakken)  x 7 stuks per vierkante meter = 42 

stuks 

 

Japans Bloedgras is een siergras met langwerpig blad tot circa 40 cm hoogte. In voorjaar 

roodgroen gekleurd, later in het seizoen intens rood kleurend. Geen bloeiwijze. Zon - lichte 

schaduw. 

http://www.espaliers.eu/nl/producten/1223/leibomen-bladhoudend/elaeagnus-ebbengei-leiolijfwilg
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2. Luzula sylvatica - Grote Veldbies  

 

 

 

Indeling in borderbak: tussen de vakken van het Japans bloedgras over de volledige 

resterende lengte, dus 5,5 meter. En dan de eerste halve meter diepte vanaf de huiskant 

bezien.  

 

Aantal: In totaal 2,75 vierkante meter x 5 stuks per vierkante meter = 14 stuks 

 

Grote Veldbies is een siergras met stevig groen blad en wintergroene pol. Hoogte circa 35 

cm.. Witachtige bloeiwijze. April - juni. Zon - schaduw. Voor elke standplaats, verdraagt 

droogte. Te gebruiken als bodembedekker.  

 

3. Lavandula angustifolia Dwarf Blue - Lavendel 

 

 

 

Indeling in borderbak: tussen de vakken van het Japans bloedgras over de volledige 

resterende lengte, dus 5,5 meter. En dan de tweede halve meter diepte vanaf de huiskant 

bezien.  

Aantal: In totaal 2,75 vierkante meter x 9 stuks per vierkante meter = 24 stuks 

 

Deze lavendel soort is iets compacter dan andere lavendelsoorten. 

De gesnoeide bloeiaren die u na de tweede snoeibeurt overhoudt kunt u binnen laten drogen 

en geuren heerlijk DE bloeiperiode is juni, juli en augustus. De snoeiperiode is maart en 

september. De lavendel wordt ongeveer 50 centimeter hoog.  

 

4. Trachelospermum Jasminoides – Toscaanse jasmijn (Draadpaneel) 

  

 

 

Indeling in borderbak: aan beide kanten naast het Japans bloedgras 1,5 strekkende meter en 

dan de derde/laatste halve meter diepte vanaf de huiskant bezien.  

Aantal: In totaal 3 strekkende meter x 3 stuks per meter = 9 stuks 
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Toscaanse Jasmijn is vanwege zijn geurende bloemen en het wintergroene blad een 

populaire klimplant. De toscaanse jasmijn bloeit van mei tot september met talloze witte 

stervormige bloemetjes. De nieuw uitlopende takken krullen langs een gaaswerk of 

schutting omhoog, gaan zich niet binden aan een muur. Prachtige plant en een sierlijke 

waarde! De sterjasmijn in bladhoudend. Bij strenge winters afdekken tegen de vorst. 

Aanplanten in Tuinplantengrond. 

5. Clematis Armandii Apple Blossom  – Bosrank (Draadpaneel) 

 

 

 

Indeling in borderbak: in het midden opgesloten tussen de Toscaanse Jasmijn. Dit is de 

resterende 2,5 strekkende meter en dan de derde/laatste halve meter diepte vanaf de 

huiskant bezien.  

 

Aantal: In totaal 2,5 strekkende meter x 3 stuks per meter = 7 stuks 

 

De Clematis armandii 'Apple Blossom' is een groenblijvende klimplant. Snelgroeiend. In 

maart-mei bloemen in kleine trosjes wit/roze. De bloemen zijn licht geurend.  

  

Lavandula angustifolia – lavendel (originele) 

 

 

 

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 het bordervak waarin de dakplataan opgenomen 

wordt volledig vol te zetten met lavendel. Het  aantal is ongeveer 8 stuks per vierkante 

meter, dus 60 stuks. 
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Dakplataan 

 

 

 

De dakplataan is gemakkelijk leidbaar, snelgroeiend en heeft een dichte bladstructuur. 

Deze eigenschappen maken de dakplataan uitermate geschikt als dakboom. De dakplataan 

heeft een afschilferende grijze bast en een aansprekende groene kleur blad. 1 stuk.  Deze 

dakplataan is voorzien in het midden van de lavendel border. 

 

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 om een rij Annabellen op te nemen naast de borderbak voor de schutting.  

Het aantal benodigde planten bedraagt 18 stuks, uitgaande van 6 strekkende meter en drie 

planten per strekkende meter. 

 

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. Deze komt in de 

hoek van de garage en schutting. 
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Hibiscus syriacus 'William R. Smith' – heemsterroos 

 

 

 

De bloemkleur van deze hibiscus is rose-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. 

150 - 200 cm. Heeft een opvallende bloeiwijze. Het voorstel is om 3 planten op te nemen in 

de ruimte voor de garage, naast de vijg.  

 

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 voorstel is om de molinia speels in 

de open vlaktes rond de hibiscus te planten. Deze ruimtes worden gezamenlijk ingeschat  op 

2 vierkante meter, dus 14 planten. 
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Kavelonderdeel 2: ‘Voortuin’  

 

Weer beginnend op drie uur. Voorzien is een groenblijvende haag van Taxus 

Baccata. Dit om uniformiteit in de voortuin en achtertuin te 

bewerkstellingen. Deze uniformiteit wordt ook deels gecreëerd door het 

laten terugkeren van de bestrating in de voortuin en vice versa de 

halfverharding in de achtertuin.  

De voortuin wordt verder opgedeeld in drie vakken. De twee vakken rechts 

worden opgenomen in een grindbak (alarmerend geluid). Deze vakken 

worden gevuld met groenblijvend dikkemanskruid, frans boomschors in 

combinatie met twee sprekende amberbomen (prachtig blad en prachtige 

herfstkleur). Deze bomen vormen de blikvangers van de voortuin. Zeker in 

combinatie met de donkere tint van de dakpannen, een kleur die een goede 

achtergrond vormt voor de (herfst)kleur van de amberbomen. 

Het derde vak wordt gevuld met bloeiende planten, zodat vanuit de 

woonkamer ook hier een rijkelijk gevoel zal ontstaan. In dit vak wordt ook 

een groenblijvende smal opgaande magnolia opgenomen zodat iets meer 

privacy wordt gecreëerd. Deze kleurrijke border zal ook de verbinding 

vormen met de achtertuin / oprit. 
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Kavelonderdeel 2 - Sfeerimpressie 
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Kavelonderdeel 2 - Planten en aantallen 

 

Taxus baccata  - taxus 

 

 

 

Taxus baccata is ideaal geschikt voor strakke hagen. De Taxus is zeer sterk en goed 

winterhard, het enige waar hij een hekel aan heeft is natte voeten. Hierin kunnen de wortels 

gaan rotten en kan de Taxus afsterven. Goed gedraineerde grond, het liefst kalkhoudend, is 

daarom belangrijk. Snoei wordt zeer goed verdragen, indien noodzakelijk kunt u hem tot op 

het oude hout terugsnoeien. Het is de enige conifeer die vanuit het oude hout weer uitgroeit. 

Het advies is om tweemaal te snoeien. In april, na de vorstperiode, en eind september zodat de 

haag weer mooi strak het najaar en de winter ingaat.  

  

Voorzien is in de aanplant van een lange haag van 21 meter. Het aantal is 3 stuks op één 

strekkende meter, dus in totaal 63 stuks (21 strekkende meter inclusief schutting deel en 1 

extra meter diepte voortuin). Bij het bestellen van de planten kan overwogen om de aan te 

schaffen planten voor de straatzijde op maximaal 60 cm te kopen en bij de overige planten 

alvast rekening te houden met de beoogde hoogte (muur buren en schutting uit blikveld 

wegnemen).  

  

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. Deze planten 

komen rondom de Amberbomen. Het voorstel is om ongeveer 10 planten per vierkante meter 

te planten. Dit betekent 140 stuks per vak, dus in totaal 280 stuks. Verder wordt de bodem 

bedekt door Frans boomschors.  

  

http://www.espaliers.eu/nl/producten/1223/leibomen-bladhoudend/elaeagnus-ebbengei-leiolijfwilg
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Liquidambar – Amberboom (zuilvormig) 

 

Een prachtige boom, die smal omhoog groeit (na 10 jaar vier meter). De bladeren zijn al 

prachtig van zichzelf qua vorm en in het najaar worden ze helder diep rood. De boom kan 

door vormsnoei (maart) erg compact worden gehouden.  2 stuks. De amberbomen komen in 

het midden van de beoogde vakken. 

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. In het midden (en 

het verlengde van de amberbomen) van de border voor het voorraam. Hierom heen komen de 

overige planten in groepen.  

 

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 parallel aan de het pad naar de voordeur een strook van een halve meter aan te planten. 

5 meter diep x 7 stuks per m2 x 0,5 = 18 planten. 
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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. Het voorstel is om de 

punt vol te planten. Ongeveer 1,5  vierkante meter, derhalve 11 stuks.  

 

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. Voorstel is om horizontaal voor het raam ruim 3 vierkante meter 

vol te planten. Dus 15 stuks. 

 

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. Het voorstel is om de restant van de border rondom de 

magnolia vol te zetten met deze geranium. Ongeveer 3,5 vierkante meter x 7 stuks per m2 = 

24 planten. 

 

http://plantnu.nl/category/geranium-soorten
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Kavelonderdeel 3: ‘Oprit’ 

 

Zoals met elkaar besproken bestaat de wens om meer groen op te nemen 

ten aanzien van dit deel van de tuin.  Het voorstel is om ter hoogte van de 

poort / voormalige raam een zuilbeuk op te nemen. Dit sluit goed aan bij de 

beukenhaag die reeds voorzien is. De zuilbeuk zal voor hoogte zorgen en 

nog meer privacy.  

Verder kan de dominantie van de schutting doorbroken worden door 

diverse klimplanten op te nemen: 

- Tegen de garage kan een blauwe regen worden aangeplant; 

- Tegen de eerste zes meter schutting ter hoogte van de garage een 

passie flora; 

- Tegen de rest van de schutting kunnen meerdere wijnranken worden 

geplant.  
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Kavelonderdeel 3 - Planten en aantallen 

Blokvorm Carpinus betulus Quickhedge Carpinus betulus  

 

 

De haagbeuk Carpinus betulus is een geschikte plant om solitair als blokvorm neer te 

zetten. Door zijn compacte groei vormt het een mooie vierkante zuil die makkelijk te 

onderhouden is. Het is een bladhoudende beuk die zijn blad dus pas verliest als er nieuw 

blad uitkomt. Deze beuk groeit op elke bodem. Om de boom mooi vol te houden dient het 

gesnoeit te worden eind mei en eind augustus. 

 

Wisteria Lavender Lace – Blauwe regen (regenbuis - bedrading) 

  

 
 

Deze Wisteria 'Lavender Lace' heeft tweekleurige bloemen en lange bloemtrossen. De 

hoogte na 10 jaar is 5 meter. De bloemkleur is blauw met wit tot lichtblauw. De 

bloeiperiode is mei. Deze plant is goed winterhard. 

  

http://www.esveld.nl/plant.php?plant=Wisteria+%27Lavender+Lace%27
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Passiflora caerulea – Passiebloem (draadpaneel) 

 

Deze variant van de passiebloem is de meest bekende in Nederland, omdat deze het beste 

tegen onze winters kan. DE bloeimaanden zijn juni t/m oktober. Bij voorkeur op vruchtbare 

grond en in de zon. Deze plant is semi-groenblijvend. de meeste bladeren blijven in de winter 

zeer lang aan de plant hangen of vallen zelfs helemaal niet af. Uiteraard is dat afhankelijk 

van de temperaturen en de standplaats. 

 

Druif – wijnrank (bedrading) 

 

Beoogd is om een groot deel van de schutting 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 de 2 meter een 

plant op te nemen voor een mooi vol resultaat. Dit betekent 3 a 4 planten.  
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Tegen de klok in door de tuin! 

 

1. Beukhaag | Bladhoudend  

2. Olijfwilg | Groenblijvend | wit | geurend | maand 6 & 7  

3. Taxus | Groenblijvend 

4. Japans bloedgras | Bladverliezend | rood 

5. grote veldbies | Groenblijvend | wit | maand 4, 5 & 6 

6. Lavendel | Groenblijvend | paars | geurend | maand 6, 7 & 8 

7. Toscaanse Jasmijn | Groenblijvend | wit | geurend |maand 5, 6, 7, 8 & 9 

8. Bosrank | Groenblijvend | wit roze | geurend |maand 3 & 4 

9. Lavendel (origineel)| Groenblijvend paars | geurend | maand 7 & 8 

10. Dakplataan | Bladverliezend 

11. Annabelle | Bladverliezend | wit | maand 6, 7, 8 & 9 

12. Vijg | Bladverliezend | Vrucht 

13. Hibiscus | Bladverliezend | wit roze | maand 8, 9 & 10 

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

15. Blauwe regen | Bladverliezend | Blauw wit | Maand 5 

16. Passiebloem | deels groenblijvend | blauw wit |maand 6, 7, 8, 9 & 10 

17. Wijnrank | Bladverliezend 

18. Beukhaag | Bladhoudend  

19. Taxus | Groenblijvend 

20. Magnolia | Groenblijvend | Wit | maand 7 & 8  

21. Leliegras | Groenblijvend | Paarsblauw | maand 8, 9 & 10 

22. Vrouwenmantel | Bladverliezend | Geelgroen | maand 5 & 6 

23. Hosta | Bladverliezend | Wit | maand 5 & 6 

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

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

26. Amberboom | Bladverliezend | herfstkleuren 
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Tips 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: 

 Voordeur 

 Oprit – geleidelampjes 

 Garage (sensor) 

 Spotjes onder de dakplataan 

 Verlichten van de borderbak in de lengte; 

 Spotjes onder de olijfwilgen; 

 Berghok naast het huis (sensor)  

 Dimbare terrasverlichting grote (serre)terras. 

 


