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Stap 2.Maak je eigen tuinontwerp 
met Carla Rovers                                      

in 8 stappen



Ben jij iemand die creatief is en graag zelf een tuinontwerp wil 
maken? Maar af en toe wel ondersteuning wil van een tuinar-
chitect? Graag help ik je met tips over hoe je dat zou kunnen 
aanpakken.

In dit document geef ik stap voor stap aan waar je aan moet 
denken en wat je daar voor nodig hebt. Dit is ook hoe ikzelf te 
werk ga en graag laat ik jou hiervan meegenieten. Want tui-
nen ontwerpen is inspirerend! Stel je open, sorteer en maak 
keuzes voor je tuin.

Veel plezier!

Voorwoord
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Stap 1.

1.1. Lijst
Maak eerst een lijst met je wensen en die van je gezin. Wat 
moet er perse in de tuin komen? Brainstorm erop los! Maak 
een tweede lijst met dingen waar je nu niet tevreden over 
bent. 

Deze lijsten maak ik ook tijdens een kennismakingsgesprek 
of schetssessie en helpen me om in de ontwerpfase de juiste 
keuzes te maken.

1.2. Moodboard
Het allerbelangrijkste is om plezier te hebben in het ontwer-
pen. Daarom ga je ideeën verzamelen die jij mooi vindt. Zoek 
op internet en verzamel ze bijvoorbeeld op Pinterest, of ga 
enkele tuinen bekijken. Kies foto’s van beplanting, bestrating 
en andere elementen in de tuin. 

Regelmatig ga ik ook tuinen bekijken om meer inspiratie te 
krijgen. Ga hier eens kijken:
•	 Lianne’s siergrassen in De Wilp (Prairietuin)
•	 Griffioen	(concept	‘Green	to	colour’	ook	voor	tuinen)
•	 Tuinen van Appeltern
•	 Paleis het Loo
•	 Kasteeltuinen van Arcen
•	 Tuinen van Mien Ruys

1.3. Gebruik
Ga na hoe je de tuin wil gaan gebruiken? Welke functies wil je 
dat	je	tuin	heeft.	Vindt	je	het	fijn	om	in	de	tuin	te	eten	of	heb	
je een hond waar de tuin op aangepast moet worden. In deze 
stap bepaal je waar je de terrassen wil plaatsen of welke soort 
beplanting je wil gaan gebruiken, deze stem je af op het ge-
bruik van de tuin.

1.4. Stijlen
Er zijn verschillende stijlen in tuinen. Welke stijl spreekt je het 
meest aan? Stijlen kun je ook combineren, maar let hierbij 
wel op dat het overzichtelijk blijft. 

Kies een stijl die past bij jou uitgangspunten van je lijstje en 
je moodboard! Enkele tuinstijlen zijn:
•	 Moderne tuinen
•	 landschappelijke/engelse tuinen
•	 Japanse tuinen
•	 Mediterrane tuinen
•	 Ecotuinen/ natuurlijke tuinen
•	 Boerderijtuinen
•	 Cottage tuinen
•	 Romantische tuinen

Wensen





Stap 2.

Je hebt een tekening nodig van de tuin op schaal. Zet hierin 
de onderdelen die je wil laten staan of hergebruiken. De wo-
ning mag in deze tekening niet ontbreken, teken ook de ra-
men en deuren zodat deze aansluiting kunnen vinden in het 
tuinontwerp. 

2.1. Opmeting
Meet alles nauwkeurig op zodat je later met de uitvoering niet 
voor problemen komt te staan. Meet ook eventuele hoogte-
verschillen in de tuin op. Dit kan van pas komen als je hoog-
teverschillen in de tuin wilt maken of een vijver aan wil leg-

gen. 

2.2. Kadastrale kaart
Je kunt een kadastrale kaart opvragen bij het kadaster of mis-
schien heb je een bouwtekening met daarop de woning in re-
latie tot de perceelsgrens. Controleer de kadastrale kaart, het 
kan zijn dat de woning niet goed op zijn plaats is aangegeven.

2.3. Schalen
Ikzelf gebruik vaak de schaalverhouding 1:50, maar bij grote-
re tuinen is 1:100 of zelfs 1:200 beter.

Inventarisatie



Stap 3.

Op basis van je wensen en de inventarisatie ga je nu een 
schetsplan maken. Je legt een transparant vel over de onder-
grond en gaat met een stift de ondergrond overtrekken.

3.1. Uitgangspunten
In eerste instantie is het belangrijk om enkele uitgangspun-
ten vast te leggen zoals de bezonning en looplijnen. Vraag je 
hierbij af hoe de zon draait ten opzichte van je tuin. Teken de 
kortste weg van woning naar poort en naar de berging. Ook 
dit geeft houvast als je gaat schetsen. 

3.2. Functies
Je hebt nu geen leeg vel meer, des te gemakkelijker is het om 
verder te gaan. Ga nu de functies aangeven die jij graag in 
de tuin wilt zien, hou hierbij rekening met de bezonning en de 
looplijnen. 
Verschillende functies zijn, bijvoorbeeld: eten, loungen, zitten, 
spelen, moestuinieren, pluktuin, verkeersruimte e.d..

3.3. Groen
In een tuinontwerp ga je uit van 2/3 of meer beplanting, 
waarvan de helft van de beplanting hoger dan 0,90 meter 
is.	Dit	is	een	belangrijk	gegeven	als	je	een	‘groene’	tuin	wilt.	
Zorg voor privacy daar waar nodig of juist voor zicht naar de 

omgeving daar waar dat kan.

3.4 Structuur
De structuur in de tuin geef je aan met bijvoorbeeld hagen, 
bomen of heesters en accent heesters. Accent heesters zijn 
bijvoorbeeld struiken die in de zomer bloeien, bessen krijgen 
en/of in de herfst een mooie herfstkleur hebben. Je hebt hier-
bij de keuze uit wel of niet wintergroen.

De schets hoeft niet in een keer goed te zijn. Later kan de 
schets nog bijgeschaafd worden. Lukt het niet in een keer, 
maak dan verschillende versies en kies de mooiste uit. Dit is 
ook hoe ik te werk ga, zie deze stap als een brainstormsessie. 
Leg al je ideeën op tafel, laat je nergens door weerhouden, 
maar zorg uiteindelijk wel voor 1 goed ontwerp.

Schets



Budget

Stap 4.
Budget

Een tuin is nooit af en hoeft zeker niet in een keer te worden 
aangelegd. Een tuinontwerp maak je voor altijd. De structuren 
in de tuin zijn de ruggengraat van het ontwerp, hiermee begin 
je met de uitvoering. De invulling van de tuin kan ook later 
aangelegd worden.

Maak een global kostenplaatje van de verschillende functies 
uit je schets en krijg zo meer inzicht in de kosten. Zo kom je 
niet voor verrassingen te staan. Als je de schets moet aan-
passen uit kostenoverwegingen is dat niet leuk. Dus denk in 
een vroeg stadium na wat je wilt uitgeven en wat elke functie 
kost. 

Globaal kost een tuin van 100 m2 ongeveer: 100 tot 150 euro 
per m2, hoe groter de tuin hoe goedkoper per m2. Dit is hele-
maal afhankelijk van de materialen en beplanting die je ge-
bruikt.



Ga met je wensen en functies in het achterhoofd zoeken naar 
de juiste materialen. Materialen geven een bepaalde sfeer 
en of luxe aan een tuin. Het is erg belangrijk om dit goed op 
elkaar af te stemmen. En houdt rekening met je vooraf opge-
stelde budget!

Kies de materialen uit voor wanden, bestrating, waterpartijen, 
(water)ornamenten, overkappingen, bergingen, afscheidingen 
e.d. Haal je moodboard erbij en zorg dat jou stijl staat als een 
huis.

Bijvoorbeeld: 
- Voor een ecotuin ga je op zoek naar duurzame materialen. 
Kies voor weinig verharding en ga voor hout met een Fsc 
keurmerk. Gebruik je verharding kies dan voor kleine afme-
ting tegels of klinkers waardoor het water door de voegen in 
de grond kan dringen. 
- Of kies je voor een moderne tuin, dan kun je meer kleur ge-
bruiken. Kies voor kleuraccenten in plaats van grote vlakken. 

5.1. Verharding
Er zijn verschillende soorten verharding te koop met verschil-
lende prijskaartjes, zoals: betontegels, keramische tegels, ke-

ramische tegels met een betonnen basis, natuursteen tegels, 
beton klinkers, gebakken klinkers in allerlei maten en kleuren. 
Deze verharding kun je in verschillende patronen leggen voor 
een	speels	of	juist	strak	effect.	Kijk	ook	eens	naar	de	verschil-
lende soorten halfverharding die in de handel verkrijgbaar 
zijn.

5.2. Hout
Er zijn verschillende houtsoorten die voor verschillende func-
ties te gebruiken zijn. 

Voor een vlonderplank kun je bijvoorbeeld: Bankirai of Kapur 
(duurzaamheidsklasse 2) of Ipé, Massaranduba hardhout, Pa-
doek of Mukulungi (duurzaamheidsklasse 1) gebruiken. Ge-
bruik voor de onderconstructie bijvoorbeeld Bankirai of Azobe.

5.3. Metaal
Een cortenstalen wand, of opsluiting van een terras. Gegalva-
niseerde Trellisgaas als afscheiding laten begroeien door klim-
planten. Metaal in de tuin kan, maar gebruik het met mate. Al 
snel overheerst het metaal.

Materialen
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Heb je het schetsontwerp besproken met je gezinsleden en 
zijn daar nog opmerkingen op gekomen, verwerk deze dan 
in	het	ontwerp.	In	deze	fase	ga	je	ook	de	definitief	gekozen	
materialen aangeven. De terrassen en constructies worden 
op maat en schaal getekend, denk hierbij aan alle materialen, 
ook degene die onder de grond aanwezig zijn, zoals opsluit-
banden en funderingen.

Dit is een belangrijke stap. In deze stap bepaal je of je een 
ontwerp maakt wat uitgevoerd gaat worden of dat het plan in 
de afvalbak belandt omdat je, je niet aan je budget hebt ge-
houden. 

In het ontwerp combineer je al je tuinwensen en creatieve 
inzichten. Zorg dat je ontwerp klopt en dat je jou keuzes kunt 
uitleggen aan je gezinsleden, overtuig hun!

Maak	een	definitief	kostenplaatje	voor	je	tuin	of	laat	een	ho-
venier	een	offerte	maken.	Het	is	makkelijk	om	hiervoor	alle	
gebruikte materialen te benoemen met hun hoeveelheden in 
stuks, m2, m1 of m3 en de prijs van leveren (het product) en 
aanbrengen (het maken).

Ontwerp
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Voor de beplanting maak je een aparte tekening. Gebruik 
hiervoor de lijntekening van je ontwerp. Haal alle kleuren weg 
en zet dan de zones per soort in de borders. Maak een lijst 
met deze beplanting waarin vermeld staat: de naam, hoeveel 
er per m2 geplaatst moeten worden en het totaal per plant. 

Een beplantingsplan maken is niet makkelijk, ik zal enkel tips 
geven:
•	 Als je niet weet welke soort bodem er in jou tuin ligt, laat 

dan een bodemonderzoek doen. Zoek de planten uit voor 
deze grondsoort. Bij de plaatsing van planten let je op de 
bezonning, niet elke plant kan in de schaduw of zon staan. 

•	 Als je de beplanting uitzoekt let dan niet alleen op kleur en 
bloeitijden. Combineer verschillende bladkleuren en -vor-
men, maar ook bloemvorm met elkaar.

•	 Ten behoeve van het onderhoud van de tuin is het belang-
rijk dat je planten kiest die snel de bodem bedekken. Ge-
bruik je planten individueel heb je meer onderhoud als dat 
je ze in grote groepen toepast. 

Beplanting
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8.1. Tuin leeghalen
Het is tijd om fysiek de handen uit de mouwen te steken. 
In de inventarisatie heb je gekeken wat je wil laten staan of 
hergebruiken. Alle materialen die je gaat hergebruiken kun je 
verwijderen en apart zetten. De materialen die je wilt verwij-
deren kun je afvoeren.

8.2. Beplanting opkuilen
Kuil de beplanting op die je wil hergebruiken zodat deze de 
verbouwing overleven. Let er op dat je deze planten in de 
juiste tijd gaat verplanten. In de maanden november tot en 
met maart gaat dit het beste.

8.3. Uitzetten van de tuin
•	 Maak een uitzet tekening van je ontwerp. Vanuit 1 punt 

of lijn maatvoer je de verschillende terrassen en borders. 
Plastificeer	deze	tekening	om	geen	last	te	hebben	van	een	
eventuele regenbui.

•	 Zet de hoekpunten uit met piketten. Geef op de piketten 
het hoogteverschil aan ten opzichte van de bovenzijde 
afgewerkte vloer van je wonig. zodat de grondwerker weet 
waar grond bij moet en waar grond verwijderd moet wor-
den.

•	 Na het grondwerk kun je de verschillende onderdelen van 
de tuin uitzetten.

8.4. Het aanleggen van de tuin
Het voorbereidende werk is gedaan. Er kan begonnen worden 
met de aanleg van jou eigen ontworpen tuin.

Veel succes met de werkzaamheden, het gaat me te ver om 
alle verschillende handelingen te bespreken. Op internet is 
veel te vinden voor de handige doe-het-zelver!

Tuin aanleggen
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Super dat je dit document hebt gelezen. Ik hoop dat ik je heb 
kunnen helpen met waardevolle inzichten, goede ideeën en 
veel inspiratie.

In dit document heb je kunnen lezen over hoe ik te werk ga 
als ontwerper. Hoe jij dit document vertaalt naar je eigen ont-
werp is erg belangrijk. Wil je daar mee geholpen worden?

Heb	je	specifieke	vragen	of	opmerkingen,	je	kunt	altijd	con-
tact met me opnemen. Misschien kan ik je op weg helpen met 
een schetssessie waarbij we samen gaan brainstormen over 
de mogelijkheden in je tuin. De schetssessie duurt 1 á 1,5 uur 
en kost 75,00 euro incl. btw.

Succes!

Nawoord

Peelstraat 29
5446 na Wanroij
tel: 06-41940524
info@carlarovers.nl
www.carlarovers.nl


