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Denk je erover om je tuin (opnieuw) te laten ontwerpen, maar weet je nog niet precies wat 

je wilt? Dan is een checklist hierbij handig. In deze checklist heb ik de meeste mogelijkheden 

voor je op een rij gezet. Staat er niet bij wat je zoekt, dan kruis je anders nl. aan en schrijft 

erachter wat je wilt. Zo krijg je een goed overzicht van je wensen. 

CHECKLIST 

1. Welke sfeer past bij jou?  

Houd je van een klassieke tuin of past een moderne tuin beter bij je? Belangrijk hierbij is dat de sfeer 

in de tuin aansluit op de sfeer binnenshuis. Het interieur speelt hierbij een belangrijke rol. Een goed 

ontworpen tuin past ook bij de architectuur van het huis en in de omgeving.  

O Klassiek 

O Landelijk 

O Oriëntaals 

O Meditatief 

O Mediterraan 

O Strak (zakelijk) 

O Minimalistisch 

O Hedendaags (trendy, eigentijds, modern)  

O Romantisch 

O Anders, nl.  

2. Open versus besloten 

Uw gevoel speelt ook een rol bij het ontwerpen van uw tuin. Sommige mensen willen geen contact 

met andere mensen als ze in de tuin zitten, terwijl anderen het juist wel leuk vinden om zo af en toe 

met buren te kunnen communiceren. Bij de een zal de erfafscheiding met de buren hoog zijn, bij de 

ander laag of transparant.  

O Besloten, half-besloten, open 

O Beschut, veilig 

O Uitnodigend 

O Anders, nl. 

3. Lijnen en vormen  

Bij het ontwerpen van een tuin wordt doorgaans voor één lijnsoort gekozen. Soms wordt hiervan 

afgeweken als dat het ontwerp ten goede komt. Meestal bepaalt de sfeer van de tuin en de 

architectuur van het huis de lijnen en vormen. In een strakke tuin worden altijd rechte lijnen 

gebruikt.  

O Recht 

O Organisch 

O Diagonaal  

O Rond 

O Ovaal 
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4. Uitgaan van de gebruikers 

Om erachter te komen wat je wilt in de tuin kan je uitgaan van de gebruikers. Ben je alleen of woon 

je samen met je partner? Heb je een gezin met jonge kinderen of met kinderen in de puber leeftijd? 

Zijn jij en je partner al wat ouder of ben je gepensioneerd? Heb je veel tijd om aan de tuin te 

besteden of helemaal geen tijd? Je situatie bepaalt wat je behoeften zijn. 

O Kindvriendelijk 

O Kinderproef 

O Ruimte om te chillen 

O Rolstoelvriendelijk 

O Verhoogde plantenbakken 

O Onderhoudsvriendelijk 

O Tuinieren geen bezwaar 

O Anders nl. 

5. Uitgaan van het gebruik  

Waar wil je de tuin voor gebruiken. Wat wil je in de tuin kunnen doen. Het uiterlijk en de inrichting 

van de tuin zal afhangen van wat je wilt kunnen doen in de tuin. 

O Eten uit de tuin 

O Eten in de tuin 

O Chillen 

O (Moes)tuinieren 

O Relaxen 

O Spelen 

O Anders, nl. 

6. Beplanting 

Bij het kiezen van de beplanting moet je rekening houden met de omstandigheden in je tuin. 

Hoeveelheid zonlicht, vochtgehalte, zuurgraad en de samenstelling van de bodem spelen hierbij een 

belangrijke rol.  

O Vlinder en bijenplanten - zon, half schaduw  

O Planten die lekker ruiken - zon, halfschaduw, schaduw 

O Eetbare planten - zon, halfschaduw, schaduw  

O Groenten - zon 

O Fruit - zon 

O Kruiden - zon 

O Plukbloemen - zon 

O Specifieke kleuren - zon, halfschaduw, schaduw 

O Inheemse planten - zon, halfschaduw, schaduw 

O Planten met een natuurlijke uitstraling - zon, halfschaduw, schaduw 

O Kuipplanten of planten voor in bakken zon, halfschaduw, schaduw 

O In verband met kleine kinderen géén giftige planten 

O In verband met kleine kinderen géén bomen, planten en struiken met stekels of doornen 

O Anders nl. 

Als je bovenstaande vragen hebt doorgenomen en een beeld hebt van de sfeer, het gebruik, de 

gebruikers en de planten die je zou willen, dan kan je hieronder verder aangeven wat je concreet wilt 

in de tuin. Houd bij het aankruisen van je wensen en eventueel bouwkundige elementen rekening 

met de afmetingen van je tuin en je budget.  
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7. Wensen  

O Terras in de schaduw 

O Terras in de zon 

O Terras aan het water 

O 1e , 2e of 3e parkeerplek 

O Plek voor kliko’s, vuilcontainers aantal: 

O Compostbak/plek 

O Plek voor fietsen  

O Plek voor konijnen, kippen 

O Kinderspeelveld 

O Werkplek 

O Loungeplek 

O Plek om te chillen 

O Plek om te eten 

O Moestuin 

O Pluktuin 

O Hergebruik oude tegels/ nieuwe tegels 

O Hergebruik planten, bomen en heesters 

O Gazon 

O Watergeefsysteem 

    O hergebruiken O nieuw 

O Tuinverlichting 

    O hergebruiken O nieuw 

O Afkoppelen hemelwater 

O Anders nl. 

8. Bouwkundige elementen 

O Vijver 

O Vlonder 

O Plantenbakken 

O Pergola, prieel 

O Speeltoestel, zandbak, schommel, boomhut 

O Berging, schuur, tuinhuis, 

O BBQ, keukenblok, buitenkeuken 

O Overkapping, luifel 

O Zwembad, hottub, whirlpool 

O Zwemvijver 

O Buitensauna 

O Trappen, niveauverschillen 

O Grondwaterpomp 

O Anders, nl. 

9. Je budget 

Bij het bedenken van wat je wilt in de tuin moet je rekening houden met je budget. Hoeveel kan of 

wil je uitgeven. In het algemeen geldt: hoe meer wensen, hoe duurder de tuin.  

Wil je weten wat de globale kosten zijn voor het aanleggen van je tuin? Vraag dan de globale 

kostenberekening en factoren die de prijs bepalen aan. 


