
Tuinontwerp en  Beplantingsplan-op-maat  

www.tuinontwerpbrabant.nl 

 

   

Gegevens klant 

 

Naam    Anoniem  

Plaats   Wouw 

Inhoud 

Gegevens klant ............................................................................................................ 1 

Opdrachtomschrijving - modulekeuze ................................................................... 2 

Aanleiding opdracht................................................................................................... 2 

Elementen ...................................................................................................................... 2 

Huidige tuin ................................................................................................................ 2 

Nieuwe tuin inclusief corridor ............................................................................ 3 

Gewenste planten .................................................................................................... 3 

Analyse gewenste tuinstijl en sfeer .................................................................. 3 

Vormgeving huidige tuin ............................................................................................. 5 

Kadastrale kaart ......................................................................................................... 7 

Vormgeving beoogde tuin .......................................................................................... 8 

Toelichting vormgeving beoogde tuin ................................................................... 9 

Kavelonderdeel 1: ‘Huidige tuin’ .......................................................................... 9 

Kavelonderdeel 1 – Sfeerimpressie ................................................................ 10 

Kavelonderdeel 1 - Planten ............................................................................... 11 

Kavelonderdeel 2: ‘Corridor’ ........................................................................... 15 

Kavelonderdeel 2 - Sfeerimpressie .................................................................. 18 

Kavelonderdeel 3: ‘Nieuwe Tuin’ ....................................................................... 19 

Tips tuinverlichting ................................................................................................. 26 

 



Tuinontwerp en  Beplantingsplan-op-maat  

www.tuinontwerpbrabant.nl 

 

 

Opdrachtomschrijving - modulekeuze 

 

U heeft gekozen voor een tuinontwerp en beplantingsplan. Het aantal 

vierkante meters –niet bebouwde grond- bedraagt om en nabij de  450 – 500 

m2.  

Aanleiding opdracht 

 

U heeft zeer recent een stevige lap grond extra achter het huis kunnen 

kopen. Dit nieuwe deel van uw tuin kunt u bereiken via een corridor. Omdat 

de nieuwe grond ontzettend veel nieuwe mogelijkheden biedt geldt dat 

beide tuinen (huidige  en nieuwe tuin) opnieuw ontworpen dienen te worden.  

 

Wat betreft de huidige tuin, het volgende. De functie van deze tuin dient 

heroverwogen te worden. Dit omdat de huidige tuin enerzijds een deel van 

haar functies verliest en anderzijds er een functie bij krijgt. Om bij het 

laatste te beginnen: de functie die erbij komt is de doorloop naar de nieuwe 

tuin vanuit huis en belangrijker de doorloop met de fietsen etc. vanaf de 

straatkant naar de nieuwe schuur welke reeds gebouwd is in de nieuwe tuin. 

De functie die de huidige tuin verliest zal zijn haar primaire rol voor jullie 

tuinbeleving. Het daadwerkelijke tuinleven zal namelijk verplaatst gaan 

worden naar de nieuwe tuin. De bestaande tuin zal eerder gebruikt gaan 

worden voor de vluchtige momenten dat u even van het zonnetje wenst te 

genieten. 

 

De nieuwe tuin, daar ligt een grote uitdaging. De tuin biedt qua oppervlakte 

heel veel mogelijkheden. Het benutten van de mogelijkheden zal niet de 

grootste uitdaging vormen. De uitdaging zit hem in het creëren van een 

geweldige tuinbeleving door het open karakter van de tuin te bewaren, 

maar voldoende privacy te creëren. Daarnaast dient uw zichtveld optimaal 

ingevuld te worden. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat een doorkijk 

naar de lokale kerktoren adembenemend is, dit geldt ook voor de woningen 

uit de oude dorpskern. Maar de jaren ‘70 woningen en latere nieuwbouw 

rondom de tuin gesitueerd passen niet in dat adembenemende beeld. Deze 

worden bij voorkeur zoveel als mogelijk uit het zichtveld ontrokken. 

Elementen 

 

Gedurende onze gesprekken heb ik de volgende key elementen voor het 

ontwerp genoteerd welke relevant zijn voor uw tuin: 

Huidige tuin  

 

- creëren uitnodigende doorgang / loop naar nieuwe tuin; 

- creëren ontspannen sfeer voor vluchtig moment; 

- opnemen voldoende groot terras; 

- opnemen beeldbepalende laagblijvende boom; 

- behoud wasmolenfunctie; 

- behoud erfafscheiding, hergebruik bestrating; 

- eerste sfeerimpressie voorste deel nieuwe tuin. 
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Nieuwe tuin inclusief corridor 

 

- Creëren uitnodigende corridor:  wegwerken lelijke delen schuur & 

schutting middels beplantingvoorstel en bijvoorbeeld 

muurbekleding rabat planken;  

- belangrijke eis is het behoud van een duidelijke zichtlijn naar –bij 

voorkeur-  het diepste punt in de nieuwe tuin; 

- creëren plek voor de kliko’s in de corridor; 

- Creëren van een groot leefterras met een besloten karakter die 

uitzicht heeft op de karakteristieke bebouwing van wouw; 

- creëren  van een groot speelveld voor de jongens; 

- creëren van enkele behapbare bloemenborders; 

- creëren van een moestuin gedeelte; 

- rekening houden met een extra schuur voor tuingereedschap etc.; 

- rekening houden met een speeltoestel; 

-  behoud perenbomen. 

Gewenste planten  

 

Ten aanzien van de beplanting heeft u aangegeven dat de nieuwe beplanting: 

 

- qua bloemkleur de kleuren wit / paars / roze tinten mogen hebben; 

- Qua blad is met name groen, aangevuld met rood blad en enkele 

sprekende bomen; 

- planten dienen onderhoudsvriendelijk te zijn; 

- gelaagde opbouw spreekt erg aan voor borders; 

- bomen die gewenst zijn: echte tulpenboom, sierkers, cornus kousa,  

ginkgo biloba, leibomen, dakplatanen & knotwilgen, fruitbomen 

(pruim); 

- klimplanten die gewenst zijn: Passiflora / klimroos /clematis / 

humulus lupulus aureus (HOP), toscaanse jasmijn  

- heesters die gewenst zijn: hortensia’s, rododendrons, camellia, 

Amerikaanse sering, hibiscus, lavendel, pieris, potentila, witte mme 

lemoine sering, grote pluimhortensia, ilex crenata. 

 

Besproken is dat ik met voorstellen kom voor planten om een idee mee te 

geven wat mogelijk is. De wens is, gezien jullie groene achtergrond, om 

uiteindelijk zelf hier nog op te variëren. Om deze reden heb ik de aantallen 

planten etc. niet nader uitgewerkt.  

Analyse gewenste tuinstijl en sfeer 

 

Op basis van onze eerste gesprekken bestond bij mij het idee dat de wens 

bestond om een ‘landleven’ tuin te ontwerpen.  Deze tuinstijl kenmerkt zich 

door vrijheid. De beplanting heeft een natuurlijke uitstraling, puur en 

nonchalant onderhouden. In deze tuinstijl overheersen de ronde, 

weelderige vormen. De gebruikte materialen zijn ruig. Deze stijl is 

voornamelijk geschikt voor grote tuinen. 
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Echter bij een beschouwing van de door u aangewezen sfeervoorbeelden in 

de boeken & via pinterest constateer ik toch een voorkeur voor minder 

vrije vormen. De voorkeur lijkt uit te gaan naar strakke lijnen, 

blokbeplanting in combinatie met weelderige (rechthoekige) borders en 

weelderige klimmers. Tijdens onze laatste bespreking heeft u dit inderdaad 

bevestigd.In het ontwerp dat opgesteld is, worden de volgende 

uitgangspunten opgenomen: 

 

- Duidelijke terrasfunctie (evt.  omsloten door een pergola met mooie 

klimmers); 

- Prominente rol voor boomgaard & moestuin; 

- Ruimte in het midden (een enkele boom); 

- Grote stevige bloemen/bloeiende borders aan de buitenkanten; 

- Doorkijkjes; 

- Kastanjehek als ruimtelijke scheiding. 
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Vormgeving huidige tuin 
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Kadastrale kaart 
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Vormgeving beoogde tuin 
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Toelichting vormgeving beoogde tuin 

Kavelonderdeel 1: ‘Huidige tuin’  

Zoals gezegd 

verliest dit deel 

van de tuin haar 

primaire rol in 

jullie buitenleven. 

Dit gedeelte van 

de tuin dient met 

name als door-

gang naar de 

nieuwe tuin. Dit 

betekent echter 

niet dat deze tuin 

geen aandacht 

verdient. Immers 

vanuit de woning 

heeft u vanuit de 

diverse raam-

partijen zicht op 

deze tuin.  

 

Om deze reden zijn in het ontwerp de volgende uitgangspunten opgenomen: 

 

- Qua tuinstijl & -sfeer is het voorstel om aan te sluiten bij de stijl van 

jullie keuken: modern, strakke lijnen, rustig materiaalgebruik (zie 

sfeercollage); 

- Daarbij wordt vanaf de keuken/woonkamer bezien een gelaagd 

blikveld gecreëerd (dieptewerking, spanning, lijnenspel).  

- Het gelaagde blikveld wordt vormgegeven door middel van een 

plantenborder waarvan de hoogte van de beplanting oploopt (lage 

beplanting, bladhoudende haag, beeldbepalende laagblijvende boom) 

in combinatie met een verhoogde borderbak tegen de 

achterschutting en (minimaal) twee lei-vruchtenbomen tegen de 

zijschutting; 

- Qua bestrating wordt er een looppad van 1 meter breed opgenomen 

die eerst evenwijdig loopt met het huis en ter hoogte van de 

‘aanbouw’ meebuigt met de schuine aflopende erfgrens. Het pad 

verdwijnt hier uit het zichtveld door het opnemen van de haag en 

beplanting in de plantenborder. Beoogd is om een duidelijke 

wandelroute te creëren die grotendeels opgaat in het ‘groen’; 

- Voor het raam van de woning wordt een terraszitje gecreëerd van 

240cm bij 320cm. Voldoende plek voor bijvoorbeeld een 

bistrosetje/ bankje voor een snel ontbijtje / snelle kop koffie; 

- De rest van de tuin wordt ook bestraat, waarbij het stenen karakter 

doorbroken dient te worden middels Potten (aansluitende stijl 

keuken) ter vulling / patio idee; 

- De doorgang naar achteren dient open te blijven (ruime doorloop); 

- Het aantal planten is beperkt, zodat dit deel van de tuin rust 

uitstraalt.  
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Kavelonderdeel 1 – Sfeerimpressie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7psnY7Z7PAhXF1hoKHVrRB0MQjRwIBw&url=http://www.bakker.com/nl-nl/accessoires/bloempotten&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNEr8nwf2FVqwChYFoiexQ_lPvM3ig&ust=1474492178596173
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Kavelonderdeel 1 - Planten  

Beeldbepalende lage boom 

Beoogd is om een zuilvormige beeldbepalende lage boom op te nemen. 

Passend naar mijn idee is een Japanse zuilsierkers.  

  

de Japanse zuilsierkers (Prunus s Amanogawa) is een zeer 

mooi slank zuilvormig boompje dat uiteindelijk 6 tot  8 meter 

hoog kan worden en hooguit 1 meter breed.  

Eind april verschijnt er een zee aan lichtroze halfgevulde 

bloemen, die ook nog eens een aangename geur afgeven.  

De Japanse zuilsierkers is geschikt voor de kleine ruimte , 

sluit goed aan bij de bloesem van de lei-vruchtenbomen en 

bloeit eind april – begin mei. Daarna wordt de bloei 

overgenomen door de planten in de border waarin de kers 

wordt opgenomen. 

 

Alternatieven zijn: 

Liquidambar – Amberboom  

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.   
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De gewone lijsterbes Sorbus aucuparia  ‘Fastigiata’ is 

een smalle, zuilvormige kweekvorm / hoogstammig. 

Omdat hij niet zoveel ruimte opeist, is hij uitermate 

geschikt voor de tuin. Deze boom/struik is het hele jaar 

door in beweging. Als een van de eerste struiken vormt 

zij blad en kort daarop (mei) verschijnen de crème witte 

bloemen. Ze zijn meestal klein, wit tot roomkleurig en ze 

staan in flinke schermen of pluimen. Vervolgens 

verschijnen de opvallende bessen die mooi contrasteren 

met het groene blad. In het najaar krijgt de struik vaak 

nog een mooie herfstkleur (geel). Tenslotte als het blad 

is gevallen, kunt u bij een aantal soorten nog genieten 

van de bast. Deze is vrij glad en warmbruin tot grijs.  

 

 

 

 

Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’, een zuilvormige beuk met 

fris geel blad dat ’s zomers iets groen kleurt, maar in de 

herfst weer goudgeel wordt, daarna warmbruin en dat ’s 

winters lang blijft hangen. Maximale breedte 3 m, hoogte 

na 10 jaar 8 m. Zeer winterhard.  
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Borderbak 

Het idee is om de borderbak te vullen met een groenblijvende grassoort. 

Dit om in de winter een duidelijk groene rand te bewaren die de schutting 

deels uit het oog wegneemt. Geschikt is bijvoorbeeld 

grote veldbies. 

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.  

 

Leibomen – schutting buren 

Het idee is om de schutting uit het oog te nemen middels lei-fruitbomen. Deze 

fruitbomen bloeien tegelijk met de voorgestelde sierkers. Daarnaast is het 

een hint naar de moestuin in de nieuwe tuin. Als 

bodembedekker kan  bijvoorbeeld het wintergroene 

Pachysandra Terminalis – Dikkemanskruid ingezet 

worden. Deze bodembedekker staat 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.   

Plantenborder 

Het idee is om een bladhoudende beukenhaag te planten aan de lange zijde 

van de plantenborder, op deze wijze wordt een groot deel van de schutting 

uit het zichtveld genomen en zijn de zichtlijn vanuit huis (deels) gericht op 

groen. In het plantenvak ervoor (ongeveer 5 vierkante meter) wordt 

bijvoorbeeld op de kant van de borderbak de geslaagde combinatie tussen 

reuzenvedergras (stipa gigantea – juni t/m augustus) en ijzerhard (verbena 

bonariensis – juli tot ver in de herfst) opgenomen. Beide planten groeien 

opgaand (tot ongeveer 150 cm) en hebben geen pompeus overkomen. In de 

winter behouden ze hun hoogte.  
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Overwogen kan worden om de rest van de 

beschikbare plantenborder te vullen met 

bijvoorbeeld kruiden, zoals rozemarijn (rosmarinus 

officinalis) op te nemen. De originele rozemarijn 

bloeit (blauw) voornamelijk in de periode juni-

augustus.  De hoogte van Rosmarinus officinalis 

bedraagt 50-60 cm. Rosmarinus officinalis staat 

graag op een zonnige en goed gedraineerde plaats 

in de border. Helaas is deze plant niet volledig 

winterhard, deze plant behoud wel  

 

Kuipplanten 

Het idee is om het stenen karakter te doorbreken door middel van enkele 

sprekende potten met mooie kuipplanten. Passende planten zijn:  

Het heerlijk geurende citroenverbena (aloysia 

triphylla lippia citriodora). Het blad ruikt meer naar 

citroen dan citroen zelf naar citroen geurt. Het idee 

is dat u verrast wordt door de heerlijke geur als u 

langs de plant wandelt.  Deze variant van 

citroenverbena staat graag in de zon. De plant bloeit 

van juni tot november, wordt ruim 100cm en verliest 

haar blad in de winter.  

Verder ontkom ik er niet aan om ook 

aan jullie de afrikaanse lelievariant 

Sofie te adviseren. Deze diep donkere 

variant bloeit ontzettend rijk met 

tot wel 50 stelen aan een volwassen 

plant. Dit is een bladverliezende variant die ook in de 

volle grond veelal kan overwinteren. De plant bloeit van 

juni tot september, wordt rond de 80cm en verliest haar 

blad in de winter.  

De lavendel variant blue dwarf is 

een goede lavendelsoort om op te 

nemen in een pot.  Deze variant 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 lavendel wordt ongeveer 50 

centimeter hoog.  
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Kavelonderdeel 2: ‘Corridor’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens onze gesprekken is naar voren gekomen dat jullie de corridor een 

open karakter mee willen geven. De bedoeling is dat zodra de hoek om 

wordt geslagen richting de nieuwe tuin, gelijk een grootse tuinbeleving 

ontstaat door het creëren van een goede diepe zichtlijn naar het einde van 

de nieuwe tuin. Vandaar dat ik gekozen heb om een vrij breed pad van 1,5 

meter door (bij benadering) het midden te laten lopen. Dit pad wordt aan 

beide kanten geflankeerd door een border die tussen de 60cm a 75 cm 

breed is. Bij het definitief uitzetten van de verdeling dient het bordervak 

tegen de buitenste erfafscheiding de meeste ruimte mee te krijgen. De 

bedoeling is dat tegen de achterwand/erfafscheiding ook zwarte 

rabatplanken worden gemonteerd (uniformiteit met de schuren) en 

hiervoor een kleurrijk geheel wordt gecreëerd middels ondermeer rijk 

bloeiende heesters en vaste planten. Deze heesters en planten mogen 

deels over het brede pad vallen/groeien.  

 

Denk bijvoorbeeld aan een rij (eerste 5 strekkende 

meter) Hibiscus syriacus 'Totus Albus'. Deze hibiscus  

bloeit in de periode september-oktober met grote 

geheel witte bloemen. De planten van Hibiscus 

syriacus 'Totus Albus' hebben een sterk opgaande 

en dichte vertakking. Hibiscus syriacus 'Totus 

Albus' staat graag op een zonnige plek maar lichte 

schaduw wordt ook verdragen. De hoogte 

bedraagt uiteindelijk 200-250 cm. 
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Vervolgens (opvolgende 4 strekkende meter) komt 

er een rij vaste planten in de vorm van bijvoorbeeld 

de herfstanemoon ( Anemone tomentosa 

`Robustissima`). Deze annemoon bloeit in september-

oktober met zilverroze bloemen en de bloemen 

worden maximaal 150cm hoog. Ook deze plant groeit 

luchtig en zal goed afsteken tegen een zwarte rabat 

achterwand. Verder is het een knipoog naar de 

japanse sierkers die eerder in het jaar heeft 

gebloeid. Standplaats: zon-halfschaduw  

 

 

Aan de binnenkant van het pad wordt een ‘geborgen’ plek voor de kliko’s 

gecreëerd. Deze geborgenheid wordt vormgegeven middels twee hogere 

beukenhaagjes die de kliko’s uit het zichtveld ontnemen.  

 

Naast de klikohoek komt ook een border 

(smokkelruimte) die wordt gevuld met bijvoorbeeld 

de groenblijvend en bodembedekkende Persicaria 

affinis 'Superba' Duizendknoop. Deze duizendknoop 

variant heeft een lichtroze aarvormige bloeiwijze 

en bloeit in juni - oktober. De hoogte is 30 cm, groeit 

snel en geschikt voor de schaduw. 

 

De schuurmuur van de buren (achter de 

duizendbloem) kan zoals besproken verfraaid 

worden door rabatplanken, wit verven en/of een 

groenblijvende klimplant. 

  

Wat betreft de klimplant is zoals besproken ook de bedoeling tegen de 

recentelijk wit geschilderde achtermuur van het huis alsmede de nieuwe 

schutting (vanaf de kliko tot aan de schuur van de buren) groenblijvende 

en rijkbloeiende klimplanten te planten. Denk bijvoorbeeld aan 

Kamperfoelie (Lonicera henryi – juni, juli en augustus), Clematis armandii 

(Apple blossom – maart-april) of Toscaanse jasmijn (Trachelospernum 

jasminoides – mei, juni, juli, augustus, september) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/kamperfoelie-lonicera
http://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/clematis-clematis
http://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/toscaanse-jasmijn-trachelospermum-jasminoides
http://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant/toscaanse-jasmijn-trachelospermum-jasminoides
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Indien inderdaad wordt gekozen voor een zeer 

kleurrijke corridor (wisselende bloeiperioden) dan 

stel ik voor om de border ter hoogte van de schuur 

rustig te houden door middel van bijvoorbeeld het 

siergras Molinia caerulea 'Overdam' – 

pijpestrootje. Laat in de zomer verschijnen de 

dunne zwarte bloemstengels met de bruine 

bloeipluimen. Zo blijven ze de hele winter voor een 

mooi wintersilhouet zorgen. Molinia caerulea 

'Overdam' is een lage variëteit van maximaal 50cm. 
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Kavelonderdeel 2 - Sfeerimpressie 
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Kavelonderdeel 3: ‘Nieuwe Tuin’  

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens onze gesprekken is naar voren gekomen dat de nieuwe tuin enerzijds 

een open parkachtig karakter mee dient te krijgen en anderzijds een 

duidelijke moestuin/boomgaard functie. Vanuit de corridor dient daarbij 

de tuin in zijn geheel overzien te kunnen worden.  

 

Voornoemde doelstellingen worden bereikt door de tuin op te knippen in 

een relax- & speeltuin versus een moestuin. Beide tuinen worden verbonden 

doordat het grasveld overloopt. In het ontwerp worden beide tuinen van 

elkaar afgescheiden door een schapenhek. Overwogen kan worden om hier 

nog iets van bijvoorbeeld een beukenhaag voor te planten, zodat iets meer 

recht wordt gedaan aan de wens om doorkijkjes op te nemen. De 

doorkijkjes worden nu min of meer gevormd door de opgenomen 

boompartijen.  

 

Allereerst de relax- & speeltuin. Deze tuin ligt in het verlengde van de 

corridor. Dit gedeelte van de tuin wordt in mijn visie gedomineerd door 8 

elementen:  

 

1. Aansprekende schuur; 

2. Groot grasveld; 

3. Twee zeer beeldbepalende bomen; 

4. Twee rijen van repeterende uitbundige bloeiende heesters; 

5. Duidelijke terrasfunctie met behoud zichtlijnen; 

6. Duidelijke bloemenborder naast terrasfunctie; 

7. Één rij van repeterende laagblijvende bomen t.b.v. privacy; 

8. Speeltoestel kinderen.   

 

De eerste twee punten spreken voor zich en de laatste ook. 

 

Wat betreft de bomen stel ik, in overeenstemming met de wensenlijst, de 

volgende twee bomen voor: Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron 

Tulipifera) en de Japanse Notenboom (Ginkgo Biloba). 
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Amerikaanse Tulpenboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze boom heeft een kaarsrechte stam en haalt een hoogte van 20 a 25 

meter. De kroonvorm is eerst smal, later kegelvormig. Bij oude bomen 

spreiden de takken zich zodat een breed ovale kroon ontstaat. De boom 

heeft tulpvormige bloemen in de periode juni-juli.  

 

Het idee is om deze boom in het grasveld te planten aan de huiskant. 

 



Tuinontwerp en  Beplantingsplan-op-maat  

www.tuinontwerpbrabant.nl 

 

 

Japanse notenboom 

  

De Japanse notenboom haalt een hoogte van 15 a 25 meter. Een 

bladverliezende boom die al miljoenen jaren voorkomt, is een overgang 

tussen een naald en een loofboom.   

 

Het idee is om deze boom in het grasveld te planten aan de moestuinkant. 
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In het ontwerp is voorzien in twee rijen van repeterende uitbundige 

bloeiende heesters. Één rij voor de tuinhuis en één rij langs het pad naar 

het terras toe.  

De eerste rij kan 

bijvoorbeeld bestaan 

uit een laagblijvende 

vlinderstruik die 

maximaal 1 meter hoog 

en 1 meter breed 

wordt: de buddleja 

white ball. DE 

grijstinten en witte 

bloemen zullen goed 

contrasteren met de 

donkere kleur van de 

schuur alsmede de 

groen achterkant van de bestaande 

erfafscheiding.  

Ter hoogte van de schutting naast het 

tuinhuisje kan bijvoorbeeld een olijfwilg 

geplant worden. De olijlwilg heeft dan 

tot doel om de schutting uit het oog weg 

te nemen. De olijfwilg is zeer geschikt 

voor droge grond etc. Qua kleur van het 

blad en de bloem sluit die goed aan op het 

voorstel van de vlinderstruik. 

Zoals gezegd is het de insteek om de rij langs het pad naar het terras toe 

ook uit te voeren met uitbundige bloeiende heesters. Hier kan overwogen 

worden om een andere kleur hibiscus op te nemen of kleurrijke hortensia’s. 

Denk bijvoorbeeld volgende kleuren (tegenwicht witte vlinderstruiken en 

voorgestelde pluimhortensia’s ter hoogte terras, zie hierna). 
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Het idee is om het terras een geborgenheid mee te geven. In de eerste schets 

was een pergola opgenomen rondom het terras. In de huidige tekening is 

deze pergola achterwege gelaten. Dit omdat het terras, zoals besproken, 

kleiner wordt uitgevoerd. Door het handhaven van de pergola bestaat de 

kans dat de gewenste zichtlijn naar de kerktoren wordt doorbroken en 

potentieel een eiland in de tuin wordt gecreëerd. Het voorstel is om de 

pergola vooralsnog achterwege te laten en de geborgenheid te creëren 

middels de omliggende beplanting.  

Qua beplanting wordt voorgesteld bolvormige amberbomen (zie eerdere 

beschrijving kenmerken amberbomen)   

Rondom het terras echte 

lavendel (Lavandula 

angustifolia) en bijvoorbeeld 

de pluimhortensia (Hydrangea 

paniculata 'Evereste') 

Beide planten bloeien 

uitbundig in de zomer en 

gedijen goed in de volle 

zon en op zandgrond. DE 

lavendel wordt maximaal 

50cm hoog, de 

pluimhortensia kan 

middels snoei op een 

meter hoogte gehouden met forse stevige 

takken (bossig). De pluimhortensia kleurt 

in het najaar naar het roze, hetgeen een 

mooi combinatie kan vormen met de 

amberboom. 

Als laatste stel ik voor om een rij schietwilgen op te nemen tegen de inkijk. 

Deze wilgen kunnen middels snoei in toom gehouden worden. Het voorstel 

is om voorlopig onder de wilgen nog geen planten op te nemen. De jongens 

hebben dan in deze hoek van de tuin een lekkere speelhoek (hier is ook het 

speeltoestel voorzien). Opgenomen kan worden bijvoorbeeld Verbena 

(terugkerend karakter t.b.v. uniformiteit), ilex crenata, leliegras etc.  
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Vanuit de rij knotwilgen wordt de moestuin bereikt. De moestuin krijgt in 

mijn visie diverse taken mee: 

 

1. Tegen de erfafscheidingen een wilde bloemenborder respectievelijk 

een bessenstruiken border; 

2. Diverse fruitbomen (Bestaande perenbomen aangevuld met 

pruimebomen) 

3. In het midden moestuinbakken; 

4. Nieuwe schuur die direct tegen de inkijk kan functioneren; 

5. In het pad naast de schuur wordt bijvoorbeeld een composthoop 

opgenomen.  
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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.  

 


