
Tuinontwerp #5
Maat: medium 
60m2

Stijl: gemiddeld 

Tuinhuis

Kleine 
boompje

Pergola/trellis met 
klimplant 

Houten vlonder/ terras 

Regenwater schutting

Groendak

Open bestrating met 
bodembedekkers stapstenen

Verticale kruidentuin

Vaste planten 
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Tuinontwerp #5
Stijl: gemiddeld 
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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.

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

5. De pallet is terug van weggeweest! Haal het 
eenvoudige, maar onverwoestbare van de pallet 
naar buiten en fleur er je tuin mee op! 

Maat: medium 
60m2

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 FSC-
keurmerk. 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. 

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. 

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. 
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Lichtsituatie: halfzon
Referentiebeelden 

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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https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenwaterschutting
https://gadero.nl/vlonder/
http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc
http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/groen-dak-huis
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/waterdoorlatende-verharding
https://www.groei.nl/tuin/tuinplanten/vaste-planten/de-10-beste-bodembedekkers
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/asarum_europaeum_-_mansoor
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/soleirolia_soleirolii_slaapkamergeluk
https://www.libelle.nl/lifestyle/van-pallet-minituin/
https://irisgardenecologyblog.com/2018/04/23/16-ideeen-voor-hergebruik-van-tuintegels-en-stenen/
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/stapelmuurtje
https://www.groei.nl/tuin/tuininrichting/tuin-materialen/zelf-maken-pergola-met-schuifdak
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/groene-gevel/
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6. Sierui (Allium 
'Purple Sensation' )

1. Ooievaarsbek 
(Geranium versicolor )

2.  Adderwortel 
( Persicaria bistorta )

3. Kerstroos
 ( Helleborus orientalis )

4. siergras (Pennisetum alop. 
'Hameln )

5. Monnikskap 
(Aconitum carmichaelii)

B1. Appel boom
Malus domestica 

8. wijnstok ( vitis vinifera ) 
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Tuinontwerp #5
Maat: medium 
60m2

Stijl: gemiddeld 

7. Bergamotplant (Monarda 
didyma) 
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10. slaapkamergeluk met 
tegels 
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9. Clematis
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woning

Lichtsituatie: halfzon
Beplanting

rania
Placed Image

rania
Placed Image

rania
Placed Image

rania
Placed Image

https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/geranium_versicolor_ooievaarsbek
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/geranium_versicolor_ooievaarsbek
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/persicaria_bistorta_adderwortel
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/persicaria_bistorta_adderwortel
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/helleborus_orientalis_purperzwart_kerstroos_oosterse_kerstroos
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/helleborus_orientalis_purperzwart_kerstroos_oosterse_kerstroos
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/pennisetum_alopecuroides_hameln_lampenpoetsersgras_flesseborstelgras
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/pennisetum_alopecuroides_hameln_lampenpoetsersgras_flesseborstelgras
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/aconitum_carmichaelii_arendsii_monnikskap
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/vaste_planten/aconitum_carmichaelii_arendsii_monnikskap
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/allium_purple_sensation_-_sierui
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/allium_purple_sensation_-_sierui
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/monarda_squaw_-_bergamotplant
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/monarda_squaw_-_bergamotplant
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/druiven/vitis_vinifera_purpurea_wijnstok_blauwe_druif_druivelaar
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/clematis_durandii_-_clematis_bosrank
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/soleirolia_soleirolii_slaapkamergeluk
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/soleirolia_soleirolii_slaapkamergeluk
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/appelbomen/malus_domestica_red_devil_red_devil_appelboom
https://appeltern.nl/nl/shop/groen/tuinplanten/fruitbomen_en_vruchtplanten/appelbomen/malus_domestica_red_devil_red_devil_appelboom
https://www.bureaubinnentuinen.nl/
https://www.skygardencare.com/
https://tegelseruit.nl/
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