Stappenplan voor je persoonlijke tuininrichting.
Om te komen tot een passend tuinontwerp is het slim vooraf goed na
te denken over wat je in je tuin wilt beleven. Zoek er beelden bij, wat
vind je mooi en wat vind je lelijk? Begin met een goede inventarisatie,
daarna kun je aan vormgeving werken. Als laatste kom je tot de
materiaalkeuze die bij je eigen sfeer en stijl past.
Inventarisatie
1.









Wat wil je in je tuin beleven?
Zitten/relaxen of even een kopje koffie
Zonnen
Moestuin
Speelplek
Natuur /water beleven
Tuinieren
Feestjes
Kunst beleven

2.




Funktionele eisen in de tuin?
Opslag
Waterpunten
Onderhoudsmaatregelen

3.






Met wie wil je dit beleven?
Familie
Met wie zit je op het terras?
Huisdieren
Ontvang je zakelijke gasten
Heb je een werkruimte die aansluit op de tuin/zakelijke wensen?

4.




Welke sfeer/stijl wil je?
Romantisch
Strak/modern
Natuurlijk

5.






Heb je nagedacht over:
Biodiversiteit, leefbare tuin voor planten en dieren?
Duurzaamheid
Budget voor aanleg
Mogelijkheden (tijd/geld) voor onderhoud
Privacy, wat wil je wel of niet zien in de omgeving
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Hoe kun je deze wensen vormgeven















Bepaal de zitplekken, grootte: met hoeveel personen
Waar komen de belevingsplekken? En hoe beleef je die?
Welke looplijnen wil je?
Denk aan relatie woning – tuin
Zon –schaduw plekken zijn deze er of wil je ze creëren?
Zichtpunten?
Zichtlijnen en hoe wil je deze benadrukken?
Verhoudingen
Denk 3d, laag, midden hoog in de tuin
Breng diepte in je tuin
Verlichtingswensen
Bepaal de voorkeur voor kleur in de tuin
Vijver voor een spiegeleffect of voor vissen/planten?
Hoe vang je water op en hoe houd je dit in de tuin?

Materiaalkeuze







Verharding
Overkappingen
Begrenzing: hout / groen
Verharding
Vijverafwerking
Tuinmeubilair

Uiteraard kunnen we ondersteuning bieden bij de vormgeving van uw tuin. Het is de moeite waard
om alvast over bovenstaande punten na te denken en een goede plattegrond klaar te hebben liggen.
Dan kun je direct een goede start maken en komen we samen tot een ontwerp waar je jarenlang
plezier van kunt hebben.

Met vriendelijke groet,
Kitty Scholten
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