Tuinontwerp #5
Maat: medium
60m2

Stijl: gemiddeld

Lichtsituatie: halfzon
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Vaste planten

Perspectief

A

Tuinontwerp #5
Maat: medium
60m2

Referentiebeelden
Stijl: gemiddeld

Lichtsituatie: halfzon

1. Een regenwaterschutting is een regenton in de vorm van
een schutting. De regenwaterschutting is verkrijgbaar in
modules. Deze schuttingen gebruiken het opgeslagen
regenwater direct voor het bewateren van de planten.
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2. Je hoeft geen rekening te houden met een
fundering omdat een vlonder doorgaans niet zo
zwaar is en dus geen te grote belasting is voor de
ondergrond. Gebruik alleen hout met een FSCkeurmerk. Je kunt je vlonder we op palen zetten
zodat deze niet verzakt en op dezelfde hoogte als de
binnenruimte komt.
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3. Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze
bufferen regenwater, zorgen voor meer
biodiversiteit en binden fijnstof. Groene daken zijn
als het ware een verlengde van je tuin, maar dan
op hoogte. In Amsterdam is er subsidie voor groene
daken en gevels.
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5. De pallet is terug van weggeweest! Haal het
eenvoudige, maar onverwoestbare van de pallet
naar buiten en fleur er je tuin mee op!

6. Hergebruik tegels voor een borderrand.
Maar ook verhoogde borders zoals
stapelmuren. Die brengen natuur in je tuin
en ze bieden leefruimte aan kikkers, bijen en
insecten.

4. Open bestratingspatroon. Het regenwater kan hierbij in de
bodem wegzakken. Dit kan gemaakt worden met gewone tegels,
die met een brede voeg worden gelegd. De ruimte tussen wordt
gebruikt voor gras, zand of grind of lage bodembedekkers
bijvoorbeeld de Mansoor of Slaapkamergeluk. Die groeien prima
in schaduw en tussen tegels.

7. Pergola of kleine trellis met
klimplanten zijn leuk alternatief,
zelfs voor een tuin met minder zon.

Mogelijk gemaakt door
GroeneBuurten

8. Groene gevels hebben veel voordelen.
Planten beschermen het huis in de zomer
tegen opwarming door de zon en houden zo
het huis koel. Met een trellis (hekwerkje) kun
je mooi vorm en richting aan de begroeiing
geven.
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Tuinontwerp #5
Maat: medium
60m2

Beplanting
Stijl: gemiddeld

2. Adderwortel
( Persicaria bistorta )

Lichtsituatie: halfzon
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1. Ooievaarsbek
(Geranium versicolor )
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5. Monnikskap
(Aconitum carmichaelii)
4. siergras (Pennisetum alop.
'Hameln )
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3. Kerstroos
( Helleborus orientalis )
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8. wijnstok ( vitis vinifera )
7. Bergamotplant (Monarda
didyma)
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6. Sierui (Allium
'Purple Sensation' )

B1. Appel boom
Malus domestica
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Mogelijk gemaakt door
GroeneBuurten
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10. slaapkamergeluk met
tegels
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