
kl impl an t enkl impl an t en
• Grootbloemige bosrank  
(Clematis ‘Jackmanii Superba’)
• Trompetklimmer (Campsis radicans)
• Ierse klimop (Hedera hibernica) 

meerstammig e b om enm e erstammig e b om en
• Japanse esdoorn  
(Acer palmatum ‘Fireglow’) 
• Amerikaans krentenboompje 
(Amelanchier rotundifolia ‘Edelweiss’)

b ol l enb ol l en
• Ter aanvulling tussen de vaste 
planten: krokussen, narcissen, 
blauwe druifjes en wilde  hyacinten.

MATERIALEN & MATERIALEN & 
GLOBALE KOSTEN GLOBALE KOSTEN 
• Tuinontwerp + beplantingsplan  
! 850,- 
• Hardhouten (Robinia) vlonderterras 
! 3000,- 
• Hardhouten opbergkasten ! 1830,-
• Hardhouten schuttingdelen  
! 2800,-  
• Schuifdeursysteem softclose  
! 540,- 
• Groendak van sedumcassettes  
! 180,- 
• Rvs (Carlstahl) klimsysteem ! 500,- 
• Grind en gebroken puin ! 300,- 
• Grondverbetering en worteldoek  
! 250,- 
• Plantgoed en bomen ! 1200,-
Bespaar op arbeidskosten door de 
tuin (grotendeels) zelf aan te leggen

BEPLANTINGBEPLANTINGvast e pl an t envast e pl an t en
• Duizendblad (Achillea millefolium)  
• Monnikskap (Aconitum napellus) 
• Zonnekruid (Helenium ‘Moerheim 
Beauty’)
• Ereprijs (Veronicastrum virginicum 
‘Pink Glow’)
• Grasklokje (Campanula rotundifolia) 
• Herfstanemoon (Anemone 
hupehensis ‘September Charm’) 
• Aster (Aster divaricatus en  
Aster macrophyllus ‘Twilight’) 
• Donkere ooievaarsbek  
(Geranium phaeum) 
• Pimpernel (Sanguisorba officinalis 
‘Red Thunder’) 
• Zonnehoed (Rudbeckia fulgida  
var. speciosa) 
• IJzerhard (Verbena bonariensis) 
• Zilverkaars (Actaea simplex  
‘White Pearl’) 
• Klokje (Campanula ‘Kent Belle’) 
• Japanse anemoon (Anemone x 
hybrida ‘Honorine Jobert’)
• Smele (Deschampsia cespitosa 
‘Tardiflora’)

i n de wadii n de wadi
• Gestreepte greppelrus (Juncus 
foliosus)
• Hondsdraf (Glechoma hederacea)
• Veelbloemige veldbies  
(Luzula multiflora)
• Gewone brunel (Prunella vulgaris) 
• Geel walstro (Galium verum) 
• Gewoon reukgras (Anthoxanthum 
odoratum)

"In de wadi groeien zwierige"In de wadi groeien zwierige
 inheemse grassen" inheemse grassen"

JJacinta: 'In deze ondiepe, brede stadstuin kun je lekker lopen,  

genieten van al het groen en heerlijk loungen op het beschutte  

terras. Hevige regenbuien zorgen in de stad steeds vaker voor  

overlast, daarom heeft deze tuin een wadi. Dit lagergelegen deel is gevuld 

met grind. Via de regenpijp stroomt hier water naartoe, waar het langzaam 

kan wegzakken naar de bodem. Er groeien zwierige inheemse grassen 

die van natte voeten houden. In de zomer zie je direct kleine tuindieren als 

vogels en libellen op de vers gevulde wadi af komen. Vlakbij is een bankje 

om tussen de meerstammige boom door van dit schouwspel te genieten. 

Heb je zin om even een rondje tuin te doen, wandel dan langs het  

hardhouten pad en vlonderterras. De planten staan in losse groepjes  

bij elkaar tussen het grind in de grote groene border, alsof ze er spontaan 

zijn opgekomen. De transparante bomen geven diepte en hoogte aan de 

tuin, maar behouden wel het doorzicht. Fijn veel opbergruimte biedt de 

kastenwand - met schuifdeur en sedumdak - aan één korte kant van de 

tuin; hij geeft optisch wat extra breedte. Hetzelfde e!ect heeft het terras 

aan de andere kant. Ook de erfafscheiding is aantrekkelijk gemaakt. Hij  

bestaat uit horizontale houten planken afgewisseld met open bouwstaal-

matten, wat het spannender en minder dicht maakt: kleine dieren kunnen 

zo de tuin in en uit. Hier zorgen klimplanten voor privacy en extra groen, 

ook in de winter. Aan de schuttingplanken kun je vogelhuisjes en kleine 

insectenhotels opgehangen. Nog een tip: gebruik voor terras, kasten en 

schutting liefst één soort hout, zoals robinia, eiken of douglas, zodat je 

direct eenheid in de tuin hebt.’

sedumdaksedumdak

vlonderpadvlonderpad

Clematis  Clematis  
'Jackmannii 'Jackmannii 

Superba'Superba'

maasgrindmaasgrind

Campsis  Campsis  
radicansradicans

Acer palmatum Acer palmatum 
'Fireglow''Fireglow'

opbergkast met opbergkast met 
schuifdeurenschuifdeuren

wadiwadi

Amelanchier Amelanchier 
rotundfolia rotundfolia 
'Edelweiss''Edelweiss'

extra zitjeextra zitje

in losse groepjes in losse groepjes 
vaste plantenvaste planten

tuinmeubels van tuinmeubels van 
steigerhoutsteigerhout

houten schuttingdeelhouten schuttingdeel

wa twa t Hyjacinta Tuinontwerp, de  Hyjacinta Tuinontwerp, de 

natuurvriendelijke tuinontwerpernatuurvriendelijke tuinontwerper  

(hyjacintatuinontwerp.nl).(hyjacintatuinontwerp.nl).

vi s i evi s i e ‘Planten, struiken   ‘Planten, struiken  

en bomen zijn de eigenlijke  en bomen zijn de eigenlijke  

vormgevers van de tuin,  vormgevers van de tuin,  

zij maken het met hun  zij maken het met hun  

levendigheid aantrekkelijk.  levendigheid aantrekkelijk.  

Om ze goed te laten groeien, Om ze goed te laten groeien, 

streef ik bij het ontwerpen  streef ik bij het ontwerpen  

naar een natuurlijk evenwicht.’ naar een natuurlijk evenwicht.’ 

Jacinta Jacinta 
HooglandHoogland

HULP NODIG BIJ DE INDELING VAN DE TUIN? GA NAAR VTWONEN.NL/TUINONTWERP OF SCAN

ZELF JE TUINZELF JE TUIN
ONTWERPEN ENONTWERPEN EN
AANLEGGEN? AANLEGGEN? 

Schrijf je in voor de basiscursus Schrijf je in voor de basiscursus 

‘Droomtuin: ontwerp en creëer je ‘Droomtuin: ontwerp en creëer je 

eigen buitenplek’ van vtwonen.  eigen buitenplek’ van vtwonen.  

Met onder meer uitlegvideo’s  Met onder meer uitlegvideo’s  

en adviezen van tuin-experts  en adviezen van tuin-experts  

Mark & Vivian. college.vtwonen.nlMark & Vivian. college.vtwonen.nl
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