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Opdrachtomschrijving - modulekeuze 

 

U heeft gekozen voor een tuinontwerp en beplantingsplan. Het aantal 

vierkante meters –niet bebouwde grond- bedraagt om en nabij de 300 m2.  

Aanleiding opdracht 

 

U heeft enkele jaren geleden de woning aangekocht en inmiddels zowel de 

binnenkant als de buitenkant volledig gemoderniseerd. De huidige tuin 

dient ook gemoderniseerd te worden zodat deze beter aansluit bij uw gezin 

en de door u doorgevoerde stijl- &  sfeervernieuwing van het huis. 

Elementen 

 

Gedurende onze gesprekken heb ik de volgende key elementen voor het 

ontwerp genoteerd welke relevant zijn voor uw tuin: 

Bestaande elementen 

- behouden bestaande beplanting erfafscheiding; 

- behouden bestaande berken; 

- behouden speeltoestel kinderen (dezelfde locatie); 

- behouden groot speelgrasveld voor de kinderen; 

- hergebruik sierhekwerk (mag verplaatst worden); 

-  evt. hergebruik drie taxusstruiken & rododendrons. 

Gewenste elementen 

- loungehoek uitgevoerd in vlonder/pergola-stijl. Uitstraling jong en 

easy-going / Ibiza stijl. Te gebruiken materialen dienen natuurlijk 

ogend zijn; 

- loungehoek dient omgetoverd te kunnen worden in schaduwterras 

middels doek / toekomstig dak; 

- ruimte voor een bbq, zomerkastje en andere stylingelementen; 

- ruimte voor een (ronde) eettafel (gedurende onze gesprekken heeft u 

aangegeven dat deze wens groter is dan initieel in jullie wensenlijst 

was opgenomen) 

- plekje voor een kop koffie in de ochtendzon; 

- looproute tussen aanbouw, achterpoort, oprit & garage; 

- aansluitende bestrating rondom de woning (terrassen, oprit, 

looproutes etc.); 

- Gekozen bestrating moet modern zijn, maar geen grote grijze kille 

vakken. Bovendien dient de bestrating eenvoudig schoongehouden te 

kunnen worden, ‘beloopbaar’ te zijn en passen bij de witte kleur van 

het huis; 

- extra parkeerplaats voor de woning; 

- overige gewenste elementen 

 1. kruiden en/of moestuinbak; 

2. ‘fietsrondje’ voor de kinderen; 

 3. tijdelijke zandbak; 

 4. kliko hoek op de oprit. 
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Gewenste planten  

 

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

 

- onderhoudsvriendelijk dient te zijn (snoeien en gras maaien is geen 

probleem, bij voorkeur weinig tot beperkt sproeien); 

- meer structuur in de tuin dient aan te brengen in de winterperiode; 

- de kleur grijs een sterke voorkeurskleur is voor het blad. De huidige 

tuin wordt gedomineerd door planten met een diepgroen blad, 

hetgeen als bedrukkend wordt ervaren. Bont gekleurd blad is niet 

gewenst; 

- de kleuren wit en paars de sterke voorkeurskleur zijn voor de bloem. 

De kleuren geel, rood, oranje etc. niet gewenst zijn. Bij voorkeur 

geen bessen en fijne iele bloemen; 

- de bloemen zijn bij voorkeur eenkleurig en mogen worden verwijderd 

nadat deze uitgebloeid zijn (geen hortensia’s);  

-  planten die u aanspreken zijn smalbladige olijfwilg, olijf, Cornus 

kousa gold star, boeren jasmijn, witte bosrank, toscaanse jasmijn, 

vlijtig liesje, witte roos,  Salvia officinalis, Karpatenklokje, Allium, 

afrikaanse lelie, Lavendel, kleinblijvende Vlinderplant; 

- grassoorten / bamboe’s mogen benut worden indien deze nodig zijn 

voor het ontwerp (bij voorkeur groenblijvend).  

Analyse gewenste tuinstijl en sfeer 

 

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

kindvriendelijke tuin wenst te behouden. De contouren van de huidige tuin 

spreken u nog steeds aan (rechte lijnen), deze contouren dienen wel 

versterkt te worden, waarbij het ruimtelijke gevoel behouden blijft.  

 

De nadruk qua stijl/sfeer ligt op modern. Deze stijl wordt gekenmerkt 

door duidelijke lijnen, structuur en een rustige lay-out, hetgeen u ook 

aanspreekt. Daarbij geldt dat in de moderne tuin het buitenleven (er is veel 

ruimte voor tuinmeubilair) centraal staat, dit geldt ook voor u gezien de 

dominante rol van het gewenste vlonderterras Daarnaast wordt er in de 

moderne tuin met een beperkt aantal planten gewerkt (blok beplanting en 

vlakken van vaste bloeiende planten). Ook dit punt wordt deels door u 

overgenomen. U heeft aangegeven dat enerzijds de moderne strakke tuinen 

u aanspreken (eentonige vlakbeplanting), maar u anderzijds ook wel uit de 

ban wenst te springen: ‘modern met een knipoog’. De tuin dient groen en 

onderhoudsvriendelijk te zijn. En als laatste zijn de gebruikte materialen 

eenvoudig. Qua bestrating heb ik ook hier een voorstel die mijns inziens 

aansluit op de door u aangegeven randvoorwaarden. 
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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: ‘Achtertuin’  

 

Beginnend vanaf ‘3 uur’, zijnde de bestrating direct aanpalend aan de 

uitbouw van de woning. Het voorstel is om de bestrating hier terug te 

brengen naar ongeveer een breedte van 1,33meter. Dit pad leidt naar een 

terras van 6 meter bij 4 meter (24 vierkante meter). Dit terras is feitelijk 

minder groot qua opzet, omdat dit terras ook direct een knooppunt van 

looppaden vormt. Vanuit dit terras loop je naar de oprit, de garage en de 

loungehoek. Vandaar dat het voorstel is om op dit terras een ronde tafel 

op te nemen met een maximale diameter van 1,5 meter. Deze diameter biedt 

voldoende plaats voor 6 personen. In de loop van de ochtend tot diep in de 

middag zal de zon schijnen op dit terras. 

Het terras wordt verder van haar ‘stenen blik’ ontdaan door tegen de 

muur van de garage een witte heerlijk geurende en groenblijvende 

Toscaanse Jasmijn te planten en enkele sprekende potten (diverse 

materialen) te vullen met de gewenste Afrikaanse lelie, een olijfstruikje, 

geurende lavendel en een heerlijk geurende citroenverbena. 
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Onder het raam van de woning komt een zinken rechthoekige bak waarin 

bijvoorbeeld de gewenste groenblijvende kruiden een plaats krijgen 

(bijvoorbeeld rozemarijn en tijm). 

Wat betreft de bestrating voor het pad en het terras stel ik voor om te 

werken met een lichtgrijze langwerpige steen van de producent schellevis 

(zie de fotocollage). Deze steen voldoet m.i. aan al jullie voorwaarden: 

modern, passend bij de woning, niet kil, beloopbaar (bij regen, in de volle 

zon en op blote voeten), eenvoudig schoon te houden en ook (als ik goed 

geïnformeerd ben) geschikt als bestrating voor de oprit. De tegel (geen 

voorwaarde) lijkt prijstechnisch ook zeer acceptabel te zijn en is in 

dezelfde formaat in een donkere variant verkrijgbaar. Deze 

donkerkleurige variant is dan geschikt voor de oprit. In overleg met de 

leverancier dient de definitieve legwijze besproken te worden.   

Zoals gezegd kunt u vanaf dit terras de loungeset betreden die geplaatst 

gaat worden op een sprekend vlonderterras, welke overkapt wordt door 

een pergola. Dit vlonderterras krijgt een ronding mee, zodat de ‘vierkante 

blik’ wordt doorbroken. Achter deze pergola zullen de schitterende 

naaldbomen van de achterburen prijken. De korte zijde tegen de garage 

meet 5 meter, de lange zijde meet 7 meter.  Het effectieve zitdeel schat ik in 

op 12 vierkante meter (3 bij 4 meter). De rest van het vlonderterras wordt 

gevuld met mooie kuipplanten (Afrikaanse lelie, citroenverbena, grijze 

agave neomexicana), maar ook door een beeldbepalende plant (voorgesteld 

wordt een vijgenboom) die geïntegreerd wordt in het vlonderterras. Dit 

speciale element (groot gebaar) wordt achterin de tuin gesitueerd, maar 

ligt in het verlengde van de zichtlijn vanuit de uitbouw. Vanuit uw woning 

heeft u altijd een prachtig zicht op dit element. In de zomermaanden wordt 

de bodem van de bak gevuld met een weelderig bloeiende (en 

waterbehoevende) wit vlijtig liesje. 

Vanaf het vlonderterras kunt u rechtstreeks op het gazon stappen, 

hetgeen een nadrukkelijke wens was. Het voorstel is wel om het 

vlonderterras 10cm hoger te laten liggen dan het omliggende terras, 

grasveld en border. Dit geeft het vlonderterras een meer besloten 

karakter mee en vormt dan de ‘veilige ouderhoek’.  De kinderen kunnen in de 

rest van de tuin fietsen, voetballen etc. 

In de border op 9.00 uur blijven de berken behouden. Onder de berken 

worden het groenblijvende leliegras (blauwe druif / lavendelachtig) 

gecombineerd met luchtig opgaande planten bestaande uit de zeer 

geslaagde combinatie stipa gigantea gemengd met verbena bonariensis. Deze 

planten worden opgenomen in een grindborder (hergebruik grind 

voortuin). Deze combinatie moet de ‘donkere’ hoek volledig doorbreken. 

Op 12 uur treft u het bestaande speelelement aan. In het verlengde van het 

speelelement treft u een border aan van ongeveer 1 meter diep en 6,5 

meter breed. Deze border wordt gevuld met een laagblijvende 

vlinderstruik (groot gebaar en rust). 
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Op 3 uur treft u een schietwilg (salix alba)- op ongeveer 2,5 meter afstand 

van het huis gepositioneerd aan en een olijfwilgen haag, van ongeveer 3,5 

meter lang. De schietwilg zorgt in de zomer voor privacy (inkijk openbare 

weg) en schaduw uitbouw zodat het huis enigszins koel blijft. In de winter 

zal de schietwilg haar blad verloren hebben / teruggesnoeid zijn zodat 

dan de dankbare zon wel in de keuken schijnt! DE haag mag ongeveer 80 cm 

hoog worden en doorbreekt de blik op het vele gras. Deze haag is 

groenblijvend.  

Naast het huis wordt ook een olijfwilg opgenomen die even hoog dient te 

worden als de aanpalende coniferenhaag. Deze haag maskeert een groot 

deel van het sierhekwerk en zorgt voor een duidelijke scheiding met de 

voortuin. In deze hoek wordt de gewenste Cornus Kousa aangepland die 

zorgt voor verdere privacy. Overigens stel ik een andere Cornus Kousa 

voor dan eerder door jullie doorgeven. Dit omdat de ‘gold star’ 

bontbladig is, hetgeen door jullie niet gewenst was. De ‘chinesis’ variant 

heeft een groen blad.  

Voor de kinderen resteert ongeveer 70 vierkante meter grasveld. 

Voor een goede impressie van de beoogde sfeer, zie de collages hieronder.   
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Kavelonderdeel 1 – Sfeerimpressie 
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Kavelonderdeel 1 - Planten en aantallen 

Kuipplanten 

 

1. Citroenverbena 

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om op de hoek van het terras 

(looproute) en op het vlonderterras  

een pot Citroenverbena (aloysia triphylla lippia 

citriodora) op te nemen. 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.  

 
Locatie: terrasplant   

Aantal: enkele potten waarbij aanraking 

ontstaat bij langslopen. 

Onderhoud: niet winterhard   

 

 

2. Afrikaanse lelie Sofie 

Beschrijving: 

Het voorstel is om ook een tweetal potten te 

vullen met de compacte Afrikaanse lelie 

(agaphantus) variant Sofie. 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.  

Locatie: terrasplant   

Aantal: enkele potten 

Onderhoud: niet winterhard als kuipplant 
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3. Agave Neomexicana 

Beschrijving: 

Het voorstel is om ook een pot te vullen met de 

Agave Neomexicana. De plant heeft blauw/grijze 

bladeren. Weinig waterbehoefte en redelijk 

winterhard. De plant (volwassen) wordt maximaal 

50cm.  

Locatie: terrasplant   

Aantal: een pot 

Onderhoud: niet winterhard als kuipplant 

 

 

 

 

 

 

 

4. Olijf 

 

Beschrijving: 

Het voorstel is om ook een pot te vullen met een 

olijfboompje (olea Europaea). De plant heeft  een 

azuurblauw blad. Weinig waterbehoefte, 

bladhoudend en redelijk winterhard (tot -10) 

Locatie: terrasplant   

Aantal: een pot 

Onderhoud: niet winterhard als kuipplant 
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5. Rozemarijn  

Beschrijving: 

Het  voorstel is om in ieder geval in de zinken 

plantenbak onder het raam 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 

haar blad. 

 

Locatie: zinken rechthoekige bak.  

Aantal: 7 stuks per m2,   

Onderhoud:  Aan het begin van de zomer, door de 

takken met 1/3 in te nemen. 

 

 

 

6. Lavandula angustifolia Dwarf Blue - Lavendel 

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om enkele potten te vullen 

met de lavendelsoort ‘Dwarf blue’. 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.  

 

Locatie: terrasplant   

Aantal: enkele potten (9 per vierkante 

meter) 

Onderhoud:   snoeien in maart en september  
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Terrasbeplanting  

 

1. Toscaanse jasmijn  

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om tegen de garagemuur aan een 

toscaanse jasmijn te planten. 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.  

 

Locatie: tegen de garage    

Aantal: 1 plant 

Onderhoud:  bij snoeien in voorjaar 

 

 

2.  Ficus carica – vijg 

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om in de vlonderbak een vijg 

(boomvorm) op te nemen. De vijg is een bekende 

tropische plant met groot blad. De vijg is 

bladverliezend. De vijg staat graag in de zon, maar 

kan ook in de schaduw, zolang maar sprake is van 

een goed gedraineerde plek. Kan tot -10 a -15 

graden vorst verdragen in de volle grond. Het 

voorstel is om 1 grote struik/boom op te nemen.  

 

Locatie: in het vlonderterras    

Aantal: 1 plant 

Onderhoud:  bij snoeien in november tot februari  

 

 

3. Vlijtig liesje 

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om onder de vijgenboom de bodem 

vol te zetten met vlijtig liesje, een eenjarige 

schaduwplant, welke ook vol licht verdraagt. De 

plant kan pas eind mei worden aangeplant en dient 

veel water te krijgen. Wellicht wat extra werk, maar 

daar tegenover staat een hele zomer een uitbundige 

bloeier!  

 

Locatie: in het vlonderterras    

Aantal: 4 planten per vierkante meter 

Onderhoud:  bloemen verwijderen voor uitbundige bloei.  
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Tuinbeplanting  

1. stipa gigantea - reuzenvedergras 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om in de berkenborder twee stipa 

gigantea op te nemen. De Stipa gigantea is een 

siergras met hoog opgaande groei en licht 

afhangende bloemaren. De Stipa gigantea kan 

175cm hoog worden. Het blad is smal en 

grijsgroen. In juni t/m augustus bloeit de Stipa 

gigantea met ragfijne, hoog opgaande aren met aan 

de uiteinden de haverachtige bloeiwijze. Ondanks de 

hoogte van de plant, blijft de Stipa gigantea een 

luchtige verschijning. De Stipa gigantea is 

winterhard en groenblijvend en is daardoor een 

kleurrijke toevoeging op uw wintertuin. De Stipa 

gigantea komt het beste tot zijn recht als 

blikvangende solitair. In de winter zal dit 

gerealiseerd worden, in de zomer/herfst wordt 

juist de mix gezocht met de verbena. Dit is een 

geslaagde mix! 

 

 

Locatie: achterste rij berkenborder    

Aantal: 2 direct stevige planten of 4 kleintjes 

Onderhoud:  bij snoeien in voorjaar 

 

2. verbena bonariensis - ijzerhard 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om rondom/tussen de stipa 

gigantea verbena te planten. De Verbena 

bonariensis is geliefd om de paarse bloemen op 

hoge, ranke bloemstengels. Sommige bloemen 

bevinden zich lager dan anderen en er wordt dus 

een speels effect gecreëerd. De bloemen 

verschijnen al in juli en blijven tot ver in de herfst 

hun sierwaarde behouden. De max. hoogte van de 

plant is 100 tot 140 cm.  

 

Locatie: halverwege berkenborder rondom de stipa  

gigantea 

Aantal: 12 planten 

Onderhoud:  bij snoeien in voorjaar 
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3. Liriope muscari 'Moneymaker' - Leliegras  

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om voorin de berkenborder leliegras 

op te nemen. Het leliegras is een 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.  

 

Locatie: voorin de berkenborder  

Aantal: 7 planten verspreid 

Onderhoud:  geen 

4. Salix alba – schietwilg 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om in het verlengde van de uitbouw 

een  Salix alba (schietwilg) te planten. Een schietwilg 

is een snel groeiende, bladverliezende, breed 

uitgroeiende boom, die in het begin kegelvormig is. 

Volledig winterhard. Smal lancetvormige, helder 

zilvergrijze bladeren. In het vroege voorjaar 

onbeduidende, hangende, geelachtige groene katjes. 

Ieder jaar goed terug snoeien, zo blijft de boom sterk. 

 

Locatie: in het verlengde van de uitbouw  

Aantal: 1 boom 

Onderhoud:  snoeien conform voorschriften kweker. In 

algemene zin geldt overigens dat een salix alba nagenoeg 

niet kapot te snoeien is. 

 

5. Olijfwilg 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om tussen de salix alba en naast 

de uitbouw een groenblijvende haag van ongeveer 

80 cm hoog te vormen met olijfwilg (Elaeagnus 

ebbingei). De olijfwilg staat vooral bekend om zijn 

blad: de onderkant is zilvergrijs en de bovenkant 

grijsgroen. In april en mei bloeit de plant met 

onopvallende, hangende, witte bloemen. De 

Elaeagnus ebbingei is winterhard en groenblijvend 

en is daardoor een kleurrijke toevoeging voor uw 

wintertuin.  

Locatie: in het verlengde van de uitbouw  

 Aantal:   3 per meter, 3,5 meter = 11 stuks 

 Onderhoud:  maart en bijpunten 

  



Tuinontwerp en  Beplantingsplan-op-maat  

www.tuinontwerpbrabant.nl 

 

 

6. buddleja d. ‘White Ball’ 

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om een hele rand te vullen met de 

zeer compacte vlinderstruik Buddleja 'White Ball'. 

Buddleja 'White Ball' bloeit in de periode juli-

september. De plant wordt maximaal 80 tot 100cm.  

 

Locatie: in het verlengde van het speeltoestel  

Aantal: 7 stuks  

Onderhoud:  Mei  

 

 

 

7. CORNUS kousa chinesis 

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om in de hoek ‘overgang 

achtertuin – voortuin’ de cornus kousa chinesis te 

planten. De Cornus kousa is een mooie solitair. Bij 

de bloei heeft hij omwille van de grote witte 

schudbladen een vrij exotische verschijnings-

vorm. In het najaar krijgt de plant decoratieve 

rode vruchten die gevolgd worden door een 

prachtige scharlakenrode herfstverkleuring. De 

Cornus bloeit vanaf mei t/m juli met een 

opvallende bloeiwijze. De vier crème witte 

schudbladen zijn elk tot ongeveer 8 cm groot. De 

eigenlijke bloemen zijn klein en onopvallend 

groen van kleur. De plant kan zo massaal bloeien 

dat de bladeren niet meer zichtbaar zijn.  

 

Opgemerkt dient te worden dat een volwassen 

boom een behoorlijke hoogte pakken (7 a 8 mtr.).  Een alternatief kan 

worden gevonden door de knotwilg ook hier aan te planten.  

 

Locatie: hoek overgang tuinen 

Aantal: 1 stuk 

Onderhoud:  verkeerd staande takken en dood hout kunnen worden verwijderd in 

juni. Voor de rest heeft de plant geen snoei nodig. 

 

8. olijfwilg 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om tegen het sierhek een 

olijfwilgen haag te plaatsen.  

 

Locatie:  voor het sierhek  

Aantal: 3 per meter, 2 meter = 6 stuks 

Onderhoud:  maart en bijpunten 

  



Tuinontwerp en  Beplantingsplan-op-maat  

www.tuinontwerpbrabant.nl 

 

 

Kavelonderdeel 2: ‘Voortuin’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorstel is om dit deel van de tuin beperkt aan te pakken (hergebruik 

grind), maar wel sterk te vergroenen. Dit zodat vanuit de woonkamer zicht 

is op groen / bloemenborder. De vergroening wordt bewerkstelligd door 

middel van brede opsluitbanden die iets hoger komen te liggen dan het 

grind. Het grindpad aan de zijde van het woonhuis meet ongeveer 1 meter 

qua breedte, de straatzijde 75cm. Zodoende krijgt de bak een breedte van 

ongeveer 1,67 meter en een lengte van 6,67 meter (hele lengte) 

respectievelijk 4,67 meter lang. Dus in totaal ongeveer 19 vierkante meter 

te beplanten oppervlakte. 

Deze stevige groene borderbak wordt deels gevuld middels het hergebruik 

van de bestaande planten, zijnde de rododendrons uit de achtertuin & 

wellicht de voortuin (eerste 1,5 strekkende meter van de uiterste punten 

van de bak, ongeveer 5 vierkante meter) en de taxus struiken op het snijvlak 

van de bakken (ongeveer 3 vierkante meter). Resteert 11 vierkante meter 

aan bloemen!! 

Dit deel van de tuin wordt middels een olijfwilgen haag van ongeveer 100 

cm hoog afgescheiden van een nieuw aan te leggen parkeerplaats voor de 

2de auto.  
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Kavelonderdeel 2 - Sfeerimpressie 
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Kavelonderdeel 2 - Planten en aantallen 

1. Allium  

Beschrijving: 

Het voorstel is om verspreid in de gehele 

borderbak Allium ('Purple Sensation') te 

planten. Deze sierui bloeit met een 

glinsterende bol in de periode mei-juni. De 

stengel van Allium 'Purple Sensation' zijn 

circa 70-80 cm lang. Het liefst staat Allium 

'Purple Sensation' in de volle zon. De bodem 

mag niet al te nat zijn anders rotten de 

bollen van Allium 'Purple Sensation' in de 

winter weg. 

 

Locatie: onderdeel van de borderbak – 

bloemenvakken.   

Aantal: het voorstel is om 25 bollen op te 

nemen.  

Onderhoud: geen bijzonder zorg nodig 

 

 

2. Lavandula angustifolia Dwarf Blue - Lavendel 

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om ongeveer 3 vierkante meter 

speels vol te planten met lavendel ‘Dwarf blue’.  

 

Locatie: border zijkant huis  

Aantal: 9 per vierkante meter, dus 27 stuks 

Onderhoud:   snoeien in maart en september  

 

 

   

 

 

3. Campanula carpatica  

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om de bij benadering resterende 3 

vierkante meter vol te planten met Campanula 

carpatica wit, ook wel Karpatenklokje genoemd. Dit is 

een bodembedekkende Campanula met belvormige 

bloemetjes. Als uitgebloeide bloemen regelmatig 

worden verwijderd dan zal de plant continue bloemen 

produceren van juni tot eind september.  Het plantje 

wordt maximaal 25 cm hoog.  

 

Locatie: border zijkant huis  

Aantal: 9 per vierkante meter, dus 27 stuks  

Onderhoud:   uitgebloeide bloemen verwijderen   
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4. Echte salie 

Beschrijving: 

Het voorstel is om ongeveer 2,5 vierkante meter 

speels te vullen met echte salie (Salvia officinalis) 

op te nemen. De hoogte na 10 jaar is 50 cm. De 

bloemkleur is lilablauw en de bloeiperiode is juli - 

augustus. Deze plant is goed winterhard en behoud 

blad. 

 
Locatie: border voorkant huis. 

Aantal: 5 perm2, in totaal 13 stuks.   

Onderhoud:voorjaar terugsnoeien.   

 

 

 

 

 

 

5. Liriope muscari 'Moneymaker' - Leliegras  

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om ongeveer 2,5 vierkante meter 

speels te vullen met leliegras. Het leliegras is een 

wintergroene tuinplant met in de late zomer (augustus 

t/m oktober) violetblauwe bloemen als Blauwe 

Druifjes.  

 

Locatie: border voorkant huis. 

Aantal: 9 perm2, in totaal 22 stuks.   

Onderhoud:voorjaar terugsnoeien 

 

 

 

 

6. olijfwilg 

 

Beschrijving: 

Het  voorstel is om een haag te plaatsen in het 

verlengde van de nieuwe parkeerplaats..  

 

Locatie:  in het verlengde parkeerplaats  

Aantal: 3 per meter, 3 meter = 9 stuks 

Onderhoud:  maart en bijpunten 
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Kavelonderdeel 3: ‘Oprit’ 

 

Het voorstel is om de oprit en de nieuwe parkeerplaats uit te voeren met 

eenzelfde steen als die in de achtertuin gebruikt wordt. Daarbij is het 

voorstel om te overwegen voor deze kant 

van het huis een iets donkere steen te 

overwegen (lichtgrijs is wellicht mooier, 

maar op een antraciet kleurige tegel zie je 

wellicht minder vlekken veroorzaakt 

door bijvoorbeeld de auto). De oprit kan 

bijvoorbeeld worden bestraat in 

wildverband voor de variatie. Het 

voorstel is om dit nader af te stemmen met 

de tegelleverancier. 

Verder is het voorstel om ter hoogte van de voordeur een toscaanse 

jasmijn (nogmaals = 2 extra planten) op te nemen, zodat vanuit de voordeur 

altijd op een groenblijvende muur wordt gekeken.  

Daarnaast is er ter hoogte van de garage een klikohoek gesitueerd die 

achter een haag van olijfwilg (nogmaals = 3 extra planten) wordt 

verborgen. De haag komt op ongeveer 2meter afstand van de garagedeur, 

zodat deze nog fatsoenlijk open kan. Tussen de klikohoek en de voordeur 

resteert voldoende ruimte voor een auto.  
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Met de klok mee door de tuin! 

 

1. Citroenverbena | kuipplant | wit | geurend | maand 6, 7, 8, 9 & 10 

2. Afrikaanse lelie Sofie | kuipplant |blauw | maand 6, 7 & 8 

3. Agave | kuipplant 

4. Olijfboompje | kuiplant 

5. Rozemarijn | groenblijvend | Blauw | maand 6, 7 & 8 

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

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

8. Vijg | bladverliezend | Vrucht 

9. Vlijtig liesje | bladverliezend | wit | maand 5, 6, 7 & 8 

10. Leliegras | groenblijvend | Paarsblauw | maand 8, 9 & 10 

11. Reuzenvedergras | Groenblijvend | Geel | maand 6, 7 & 8 

12. Ijzerhard | bladverliezend | paars | maand 6, 7, 8, 9 & 10 

13. Schietwilg | bladverliezend 

14. Olijfwilg | groenblijvend | wit | geurend | maand 6 & 7  

15. Vlinderstruik | bladverliezend | wit | maand 7, 8 & 9 

16. Kornus | bladverliezend | wit | maand 5, 6 & 7 

17. Olijfwilg | groenblijvend | wit | geurend | maand 6 & 7  
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18. Allium | Paars | maand 5 & 6 

19. Lavendel | groenblijvend | paars | geurend | maand 6, 7 & 8 

20. Karpatenklokje | bladverliezend | wit | maand 6, 7, 8 & 9 

21. Echte salie | groenblijvend | lila blauw | maand 7 & 8 

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

23. Taxus | groenblijvend 

24. Rododendron | groenblijvend  

25.  Olijfwilg | groenblijvend | wit | geurend | maand 6 & 7  

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

27. Olijfwilg | groenblijvend | wit | geurend | maand 6 & 7  

 

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 

 Grondspotje einde huiszijde nieuwe parkeervak 

 Garage (sensor) 

 Sfeerverlichting terras & loungehoek 

 Spotje onder de vijg en schietwilg 

 Sensor ter hoogte van sierhek 

 


