
Groen
doen!

 Een nieuwbouwhuis met tuin  
 Dick vertelt u alles wat u moet weten  

 Tuinontwerpster Laura Knoops helpt  
 u om van uw tuin een fijne plek te  
 maken 

 Het belang van groen  
 Stadsboswachter Willem vertelt 

 Klimaatadaptief en  
 natuurinclusief bouwen  
 Hoe doen we dat bij Van Wijnen? 



 Aan de hand van tien stappen 

 helpen we u op weg met het maken 

 van een tuinontwerp. Het doel? 

 Een tuin die past bij uw leefstijl, 

 gezinssamenstelling en budget. Wie 

 gaat de tuin gebruiken en hoe wordt 

 de tuin gebruikt? Dat zijn belangrijke 

 vragen om als uitgangspunt te 

 nemen. 

Aan 
de 
slag!

In tien stappen 
naar de tuin  
van uw dromen1.
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Stap 1: inventariseer uw wensen
Stel u zelf voor u aan de slag gaat met de 
inrichting van uw tuin een aantal vragen. 
Dat helpt om tot een ontwerp te komen dat 
bij u past. Denk bijvoorbeeld aan:
•  Bent u een zonaanbidder of geeft u de 

voorkeur aan schaduw?
•  Eet en kookt u graag buiten?
•  Moet er in de tuin gespeeld kunnen 

worden?
•  Wilt u een plek voor dieren in uw tuin?
•  Is een moestuin iets voor u?
•  Hoeveel tijd wilt u besteden aan 

onderhoud?

Stap 2: vertaal uw wensen naar  
oplossingen
Heeft u antwoorden op deze vragen? Dan 
kunt u keuzes gaan maken. Niet iedere tuin 
is zo groot dat álles kan. Bepaal daarom 
wat voor u écht belangrijk is. Gaat u voor 
een tuin waar u heerlijk kunt relaxen en 
uitgebreid kunt dineren of richt u uw tuin 
meer in als een fijne plek voor kinderen en 
dieren?

Stap 3: richt uw ruimte in
Nu u weet wat er in de tuin moet komen 
op het gebied van spelen, eten, loungen 
en wat mooi moet zijn om naar te kijken, 
gaat u de plek bepalen van deze elementen. 
Het meest logische is om te beginnen met 
het terras. Bepaal aan de hand van de 
zonligging waar het terras moet komen.  
Vul vervolgens de rest van de ruimte in. 

Tip!
Kijk even op bladzijde 
18. Daar vindt u een 
aantal tuinontwerpen 
ter inspiratie.

Stap 4: bepaal uw sfeer
Wilt u een moderne tuin met strakke lijnen 
of juist een weelderige tuin waar de natuur 
ogenschijnlijk haar gang kan gaan? Welke 
kleuren en materialen vindt u mooi? De 
beste manier om daar achter te komen 
is online research. Op Pinterest vindt u 
eindeloos veel inspiratie. Het leuke is dat u 
met de verzamelde beelden een moodboard 
kunt maken. Zo maakt u inzichtelijk welke 
kant het op moet gaan. Op zoek naar hulp 
bij het maken van een tuinontwerp? Laura 
Knoops helpt u graag. Ze ging al voor ons 
aan de slag en ontwierp 6 kant-en-klare 
tuinontwerpen. U vindt ze verderop in deze 
brochure. 

Vergeet niet nu al over de 
tuinverlichting na te denken. Waar 
moeten er lichtpunten komen? Zorg 

dat de stroomvoorzieningen in orde zijn 
voordat u start met de aanleg van uw tuin. 

In tien stappen naar de tuin van uw dromen
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Een tuin 
begint 

bij 
groen

Samen met Laura van Toffe Tuinen 
maakten we diverse tuinontwerpen. 
Allen verschillend, in grootte, in mate van 
onderhoud, in groensoorten en functies. 
Maar één ding hebben de ontwerpen 
gemeen: het zijn allemaal levende tuinen die 
de wereld rijker, gezonder en mooier maken.  

Bekijk de ontwerpen, bepaal welke items u 
aanspreken en stel zelf een ontwerp samen. 
Want een tuin is pas écht tof wanneer deze 
een verrijking is voor alle levensvormen. 

Laura Knoops, Toffe Tuinen

 Het aantal planten en 

 diersoorten neemt af. Groene 

 omgevingen zijn daarom van groot 

 belang. Ook u kunt hier een bijdrage 

 aan leveren. Want of uw tuin of 

 balkon nu groot of klein is, alle 

 beetjes helpen. Hoe doet u dat 

 precies? En waar moet u beginnen? 

 We helpen u graag op weg om van 

 uw tuin een fijne plek te maken. 

Jouw tuin en 
balkon ontwerpen 
met Laura3.
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Onderhoud:Onderhoud:

Biodiversiteit:Biodiversiteit:

Klimaatadaptief:Klimaatadaptief:

Voorkomt hittestress:Voorkomt hittestress:

Natuur spelen
Spelen in de natuur is gezond! 
Buitenspelen in een natuurlijke omgeving 
levert een waardevolle bijdrage aan de 
ontwikkeling van kinderen. In de tuin 
kunnen verschillende speelaanleidingen en 
speeltoestellen worden verwerkt.  

Speeltoestellen
De trampoline is bij kinderen een grote 
favoriet. Het integreren in de tuin is 
eenvoudig door de trampoline in te 
graven. Ook de schommel blijft geliefd. Die 
combineert u gemakkelijk met een pergola. 

Speelondergrond
Een stuk gazon vormt een fijne 
speelondergrond voor diverse spellen van 
jong tot oud. Zaai het door met ‘Nectar 
onder het maaimes’ en u vergroot niet enkel 
het plezier maar ook de ecologische waarde 
in uw tuin. Is de betredingsintensiteit te 
hoog? Overweeg dan perzikstenen. Ze gaan 
tientallen jaren mee, in tegenstelling tot 
houtsnippers. Bovendien worden ze lang 
niet zo warm als grind en maken de rollende 
pitten een veel zachter geluid. 

Plaats een brandnetel in een pot.  
Zo kunt u ook op het balkon ruimte geven 
aan vlinders om zich voort te planten.  

Speelaanleiding
In de tuin is ook veel ruimte voor 
speelaanleidingen. Laat kinderen knutselen 
met wat er in de tuin te vinden is. Maak een 
seizoenstafel, ontdek texturen met behulp 
van bladeren, maak poppetjes van noten en 
zaden. Geef uw kind een loep en ga samen 
op safari naar tuindieren. Het leert u dat u 
deel uit maakt van een groter geheel.

Creatief knutselen in de tuin

Ontwerp 2
Jouw tuin en balkon  
ontwerpen met Laura
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