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EETBAAR
200m2, vanaf €24.000

EETBAAR: FRUITBOMEN

LEIFRUIT

Wanneer je geen ruimte hebt voor 
een boom biedt leifruit uitkomst. 
Dit neemt veel minder ruimte in 

beslag en doet het ook goed op 
een pergola. Soorten waaraan 

je kan denken zijn de framboos, 
braam en druif.

FRUITBOMEN

Door in de tuin te kiezen voor 
fruitbomen krijg je niet alleen 
schaduw maar ook vruchten in 
het najaar. Naast de bekende 
appel, peer en kers kun je ook 
kiezen voor minder bekende 
soorten zoals de noot en de 
tamme kastanje.

TEGELS

De 60x60x6cm betontegels in 
deze tuin zijn alleen toegepast op 
de plekken waar het echt nodig is 
zoals rond het terras en voor de 
deuren. Op deze manier hou je 
de kosten laag en kan het water 
overal vrij de grond inzakken.

SPLIT 

Met de intrede van de 
honingraatmat zijn alle nadelen 
die voorheen aan split en grind 
kleefden verleden tijd. Door de 
honingraatmatten te vullen met 
split ontstaat er een stabiele 
waterdoorlatende bestrating. 

VERHARDING

BOOMTIP

Voor deze tuin raden wij de 
Kweepeer aan (Cydonia 
oblonga). Dit in vergetelheid 
geraakte fruitbomenras wordt 
tussen de 5 en 8 meter hoog en 
heeft een prachtige bloeiwijze.

BEPLANTING 

Door de erfafscheiding met 
klimplanten ook in de tuin 
terug te laten komen creëer je 
eenvoudig privacy zonder het 
gevoel te krijgen opgesloten te 
zitten. 

BEPLANTING

HOVENIERSBEDRIJF VAN TRIEST



INFILTRATIE
75m2, vanaf €12.000

INFILTRATIE: GROENDAK
IN

FI
LT

RATIE: WADI

WADI

Dit stuk heidetuin is uitgevoerd als 
wadi. Dat wil zeggen dat er een 
ondiepe droge sloot is gerealiseerd 
in de tuin waar het water in 

opgevangen kan worden tijdens een 
flinke regenbui. 

GROENDAK

Een groendak is in staat om 
80% van het regenwater vast te 
houden en ontlast daarmee het 
riool. Wanneer dit groendak het 
water tijdens een flinke regenbui 
niet kwijt kan maakt het gebruik 
van de in de tuin aanwezige 
wadi.

ROOSTERS 

Over de wadi liggen roosters 
zodat je nog gewoon van dit stuk 
tuin gebruik kunt maken. Door 
de border onder de roosters door 
te trekken benut je de vierkante 
meters dubbel. 

FLAGSTONES

In deze tuin werken we met 
flagstones met open voegen 
waardoor het water gemakkelijk 
kan infiltreren. Op de plek waar 
de tafel en stoelen staan kun je 
ervoor kiezen om de flagstones 
te voorzien van een voeg.

VERHARDING

BOOMTIP 

We kiezen in deze tuin voor 
een meerstammige krent. Deze 
boom is gewild bij vogels door 
de aantrekklijke kleine bessen. 
In het voorjaar bloeit deze boom 
helder wit en de herfstkleur is 
opvallend rood. 

BEPLANTING 

De border bestaat uit een 
heidetuin op schrale grond. Dit 
is de ideale groeiomgeving voor 
heide en grassen. Onkruiden 
houden niet van schrale grond 
dus die blijven lekker weg. 

BEPLANTING

VERHARDING

BEPLANTING

HOVENIERSBEDRIJF VAN TRIEST
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ECOLOGISCH
190m2, vanaf €23.000

ECOLOGISCH: INSECTENHO
TEL

BIJVRIENDELIJKE 
                  BEPLANTING

Een ander belangrijk facet voor het laten slagen van 
een insectenhotel is het aanbod van veel bloeiende 
planten. Daarom is er hier een speciale mix toegepast 
die jaarrond wat te bieden heeft aan de insecten. De 
planten staan in een 10cm dik pak lava zodat onkruid geen 
kans krijgt zich in deze tuin te vestigen. 

INSECTEN-
HOTEL

Een insectenhotel 
op een beschutte plek 

met de opening richting het zuiden 
stelt insecten zoals lieveheersbeestjes, 

vlinders en bijen in staat om in de tuin 
te overwinteren. 

WATERDOORLATENDE 
BESTRATING 

In de oprit is gekozen voor 
grasbetontegels met een vlakke 
bovenzijde en in de achtertuin 
zijn betonbanden op de zijkant 
gelegd met een tussenruimte 
van 5cm. Deze tussenruimte is 
vervolgens opgevuld met lava. 

LAVASPLIT

Het lavasplit maakt deel uit van 
het prairietuin concept. Hierbij 
wordt de beplanting in een 10cm 
dikke laag lavasplit gezet. Dit 
split is goed beloopbaar en houdt 
water goed vast zodat de planten 
geen last hebben van de droogte. 

VERHARDING

BOOMTIP 

In deze tuin zou de Lijsterbes 
(Sorbus aucuparia) niet mistaan. 
Deze bij vogels geliefde 
kleine boom is er ook als 
meerstammige variant zodat de 
focus meer op de breedte ligt.

BEPLANTING 

De Prairie Garden is een 
onderhoudsvriendelijke 
beplanting met een enorme 
belevingswaarde. Op de site van 
lageschaar.nl kun je hier alles 
over vinden.

BEPLANTING

HOVENIERSBEDRIJF VAN TRIEST
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EDUCATIEF
280m2, vanaf €34.000

NATUURLIJK SPELEN

Simpel aanmodderen met zand en 
water en klimmen in bomen zijn favoriet  

onder kinderen. Een plek in de tuin waarin 
dit kan zorgt voor een veilige omgeving die 

later anders ingedeeld kan worden. 

MOESTUIN

Je eigen groente 
verbouwen is 
hartstikke lekker en ook 
nog eens gezond. Wanneer 

je dit samen met kinderen kan doen valt er enorm 
veel te leren en beleven in eigen tuin. Onze tip: 

begin klein en zaai gerust gras in wanneer het 
niet bij je blijkt te passen.  

VLONDER 

De vlonder bestaat uit bamboe 
vlonderplanken. Dit heeft 
dezelfde eigenschappen als 
hardhout, alleen groeit de 
bamboe na de oogst door 
zodat er geen sprake is van 
ontbossing. 

STELCONPLATEN 

Minder voegen betekent minder 
onderhoud. Daarom zijn de 
stelconplaten van 2 bij 2 meter 
ideaal voor een duurzaam 
onderhoudsvrij terras. Door het 
grote oppervlak hoef je ook niet 
bang te zijn voor verzakkingen.

VERHARDING

BOOMTIP

In deze moderne tuin zouden wij 
gaan voor een mooie witte berk 
(Betula pendula) Deze luchtige 
boom kan goed tegen de droogte 
en is een geliefde nestboom voor 
vogels. 

BEPLANTING 

In de border achter de schommel 
worden wilgen aangeplant 
die tegen een stootje kunnen 
en desgewenst in elkaar zijn 
te vlechten tot een knusse 
wilgenhut.

BEPLANTING

HOVENIERSBEDRIJF VAN TRIEST
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B
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ONDERHOUDSARM
180m2, vanaf €22.000

REGENTON

Het water dat niet opgenomen 
kan worden door het groendak 
komt terecht in de regenton. 
Ten tijde van droogte kan dit 

opgeslagen water gebruikt worden 
om de planten van water te voorzien. 

BODEM-
BEDEK-

KERS 

Door te werken 
met goed sluitende 

bodembedekkers krijgt 
onkruid geen kans en breng 

je het onderhoud terug tot 
het minimum. 

TEGELS 

Het terras en de oprit zijn 
uitgevoerd in 40/60x60x6cm 
betontegels. Hierdoor kun je ook 
wanneer je wat slechter ter been 
bent je gemakkelijk door de tuin 
bewegen. 

GRIND

Op de plekken waar je alleen 
maar hoeft te zijn met het 
wassen van de ramen of het 
ophangen van de was is gekozen 
voor grind dat opgesloten ligt in 
honingraatmatten. 

VERHARDING

BOOMTIP

Doordat de bomen in de border 
staan zouden wij kiezen voor een 
fruitboom met een grote vrucht 
zoals een appel of een peer. De 
bodembedekkers breken de val 
wat resulteert in minder beurse 
plekken op het fruit.

BEPLANTING

De bodembedekkers die we 
toepassen in deze border 
zijn zogenoemde kant en 
klaar bodembedekkers. Dit 
is in aanschaf duurder maar 
dit verdient zich terug in het 
uitblijven van onderhoud.

BEPLANTING

HOVENIERSBEDRIJF VAN TRIEST HOVENIERSBEDRIJF VAN TRIEST


