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in dit hoofdstuk

Er valt altijd wel iets te  
beleven, te doen en te dromen. 

Luierend in de schaduw met een goed boek of gezellig met z’n allen rondom de 

vuurkorf. Vanuit je binnenruimtes wil je kijken naar een weelderig bloeiende tuin vol 

kleurrijke bloemen of uitzicht hebben op een moderne stadstuin met wilde grassen. 

In dit boek zet je jouw tuin nu eens figuurlijk in het zonnetje. Breng je huidige tuin in 

kaart, van de tuinafscheiding tot en met je regenton. Noteer al je lievelingsplanten 

met foto’s en al. Je kunt er zelfs je droogbloemen in bewaren. Houd bij hoe je planten 

groeien, welke vogels ook zo van jouw tuin houden en welke insecten en andere 

dieren zich schuilhouden of juist willen opvallen. Plan je onderhoud in de snoei- en 

zaaikalenders. Omdat er altijd iets te dromen valt, is er meer dan voldoende ruimte 

om de tuin van je dromen te schetsen. 

Dit boek is een prachtig bewaarboek. Veel tuinplezier gewenst!
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Wat staat er allemaal in jouw tuin? Welke 

planten vind je er en waar? In dit eerste  

deel breng je je tuin in kaart. 

Geef aan waar je terras ligt en hoe je 

afscheiding loopt. Leg vast waar het 

vogelbadje of de vijver zich bevindt en 

noteer het merk van de tuinmeubels.  

En natuurlijk noteer je uitgebreid welke 

planten je hebt en schets je waar ze  

staan. Ook is er opberg ruimte voor je 

rekeningen en de planten etiketten. 

Begin hier met een foto van je tuin.  

Vergeet niet de datum erbij te vermelden, 

zodat je later goed ziet hoe je tuin door  

de jaren heen is veranderd.

dit is mijn tuin!

Plak hier een foto van je tuin.

Dit vind ik leuk aan mijn tuin:

vastleggenvastleggen

datum:            /            /             .  
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Voorbeeld

dit is 1 meter

De plattegrond 
van mijn tuin
Breng je tuin in kaart en geef aan waar 

alles staat.

Zo schets je een plattegrond:
1. Meet de buiten maten van de tuin.

2. Teken hiernaast met potlood deze 

maten op schaal.* 

3. Geef aan waar de tuin aan het huis 

grenst. Teken ook eventuele ramen 

en deuren. 

4. Schets nu de structuur van de tuin: 

het terras, de looppaden, de perken, 

etc. Teken ook de vaste elementen 

(bijvoorbeeld een vijver, boom, kas of 

zandbak) in de plattegrond.  

5. Geef op je plattegrond met een pijl 

aan waar het noorden is.

*De schaal
Bepaal zelf de schaal van je platte grond. 

Geef hieronder aan hoeveel puntjes in 

jouw tekening een meter voorstelt.  
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de buren
Een goede buur is beter dan een verre 

vriend, dus hier nog even de regels 

rondom erfafscheiding:

– De erfafschei ding óp de erfgrens is 

gezamenlijk eigen dom. Kosten en 

onderhoud worden gedeeld. Wil je er 

een plaatsen of juist ver wij de ren? 

Vraag dan toestemming aan je buren.   

– Aan de achter kant van het huis mag 

een erfafscheiding maximaal 2 meter 

hoog zijn, aan de voorkant 1 meter.

– Soms is voor een schutting een ver-

gunning nodig. Doe een check op 

omgevingsloket.nl.

mijn erf- of 
tuinafscheiding
Een erf- of tuinafscheiding geeft de 

grens van je tuin aan, creëert privacy en 

geeft sfeer. Staat er een houten hek, een 

schutting van bamboematten, een (groen-

blijvende) haag en/of een betonnen muur 

op de grens met de buren? Noteer hier 

wanneer de diverse tuin afscheidingen 

geplaatst of aangeplant zijn. 

Bijzonderheden
Staat de erfafscheiding op eigen terrein of 

precies op de grens? Heeft je schutting al 

de ergste stormen doorstaan? Vind je 

jaarlijks een nestje merels in je heg?  

Is je af scheiding het koopje van de eeuw 

geweest? Noteer het bij ‘bijzonderheden’. 

Een rekening of ander document over de 

erfafscheiding bewaar je in het plastic 

mapje verderop in dit hoofdstuk.

materiaal tuinafscheiding:

plek in de tuin: datum plaatsing:

bijzonderheden:

materiaal tuinafscheiding:

plek in de tuin: datum plaatsing:

bijzonderheden:

materiaal tuinafscheiding:

plek in de tuin: datum plaatsing:

bijzonderheden:

materiaal tuinafscheiding:

plek in de tuin: datum plaatsing:

bijzonderheden:

taxushaag: gratis 
ophaalservice
Taxussnoeisel heeft een genees krachtige 

werking. Uit taxussnoeisel wordt de stof 

paclitaxel of taxol gewonnen. Taxol is het 

hoofdbestand deel van chemotherapie. 

Jouw ’afval’ kan dus levens redden! 

De stichting Taxus Taxi haalt iedere 

zomer taxussnoeisel op in gemeenten 

door het hele land. Misschien ook bij jou 

in de buurt? Kijk op taxustaxi.nl.

Plak hier een foto van je tuinafscheiding.

datum:            /            /             .  
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mijn oprit  
of tuinpad  
Welk pad leidt naar jouw voordeur?  

En hoe loop je naar je schuur, terras, 

moestuin en vuilniscontainers? 

Materialen
Klinkers, grind, hout, tegels, split, 

natuursteen, schelpen en spoorbielzen. 

Er is veel keuze! En dan hebben we het 

nog niet gehad over een combinatie van 

materialen. Waar zijn jouw tuinpaden 

van gemaakt? 

Bijzonderheden
Liggen er staptegels in het gras? Hebben 

je klinkers of tegels een bijzonder 

legpatroon? Loop je onder een pergola 

met geurige rozen door? Noteer het 

onder ‘bijzonderheden’.

materiaal tuinpad / oprit:

Breedte van het pad:  datum aanleg:

bijzonderheden:

 

 

materiaal tuinpad / oprit:

Breedte van het pad:  datum aanleg:

bijzonderheden:

materiaal tuinpad / oprit:

Breedte van het pad:  datum aanleg:

bijzonderheden:

Dit groeit er langs mijn tuinpad of oprit:

Grind
Een positieve bijkomstigheid van een 

pad of oprit van grind: inbrekers zijn er 

niet zo blij mee. Het knarsende grind 

attendeert je direct op bezoekers, 

gewenst én ongewenst!

Laat er licht zijn!
In de herfst en winter zijn sommige 

plekjes in je tuin donker. Toch moet je er 

weleens zijn, bijvoorbeeld om een volle 

vuilniszak in de afvalcontainer te gooien. 

Extra verlichting is zó geregeld. Bevestig 

speciale ledstrips voor buiten aan de 

randen van je pad en je stapt niet meer 

op de naaktslakken. 

Plak hier een foto van je tuinpad / oprit.

datum:            /            /             .  
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mijn terras
Je terras is toch wel de plaats waar het 

allemaal gebeurt in je tuin. Je eet er een 

vlug ontbijt in het voorjaar als de eerste 

zonnestralen doorbreken. Je ontvangt er 

de buren voor een kopje koffie. Je ligt  

er te zonnebaden in een gestolen kwar-

tier tje. Je houdt er lange, gezellige 

barbecues als de zomer op zijn hoogte-

punt is. 

Bijzonderheden
Heb je je terras laten overkappen? Staat 

er regelmatig een Kamado Joe te roken? 

Spring je vanaf het terras zo de plas in? 

Noteer het onder ‘bijzonderheden’.

materiaal Terras:

legwijze:

plek in de tuin:

datum aanleg: door:

favoriete activiteiten:

bijzonderheden:

materiaal Terras:

legwijze:

plek in de tuin:

datum aanleg: door:

favoriete activiteiten:

bijzonderheden:

materiaal Terras:

legwijze:

plek in de tuin:

datum aanleg: door:

favoriete activiteiten:

bijzonderheden:

Om op te eten!
Leuk en lekker: vanuit je luie tuinstoel 

frambozen, tomaatjes en munt plukken! 

Zet potten en bakken op of langs je 

terras en vul ze met groente, fruit en 

kruiden of eetbare bloemen!

Deze zijn heel geschikt:
– Groene kruiden, zoals bieslook, 

rozemarijn, tijm, basilicum en munt

– Cherrytomaatjes

– Aardbeien

– Frambozen 

– Paprika’s

– Chilipepers

– Aalbessen

– Blauwe bessen

– Oost-Indische kers

– Goudsbloemen

– Lavendel

Plak hier een foto van je terras.

datum:            /            /             .  
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verlichting  
in de tuin
Tuinverlichting is een must. Zo vind je  

in het donker met je sleutel gemakkelijk 

het slot van de voordeur. Een goed 

verlichte tuin schrikt insluipers af,  

maar bovenal zorgt verlichting voor  

een persoonlijke en sfeervolle tuin. 

Bijzonderheden
Heb je een buitenlamp met sensor,  

zodat de lichten aanfloepen zodra er 

beweging wordt gedetecteerd?  

Heb je je vijver of een ander deel van  

je tuin sfeervol uitgelicht? Gebruik je  

gekleurd licht om een bepaalde sfeer  

op te roepen? En wat is je lichtplan  

voor de kerstdagen? Noteer het onder 

‘bijzonderheden’.

Soort tuinverlichting: 

Plek in de tuin: 

datum plaatsing: door:

Bijzonderheden:

Soort tuinverlichting: 

Plek in de tuin: 

datum plaatsing: door:

Bijzonderheden:

Soort tuinverlichting: 

Plek in de tuin: 

datum plaatsing: door:

Bijzonderheden:

Gratis opgeladen
Gemakkelijk scoren voor het milieu? Zet 

solarverlichting neer. Ook als de zon niet 

schijnt, laden de lampen op. Gratis en 

duurzaam een prachtig verlichte tuin!

Feestverlichting
Feestje in de tuin? Hang een lichtsnoer 

tussen de bomen! Zo kan het feestje 

lekker lang doorgaan.

Plak hier een foto van je verlichte tuin.

datum:            /            /             .  
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water in de tuin
Waterelementen als een vijver of fontein 

verhogen de bio diversi teit in je tuin. Ze 

zijn een echte blikvanger en hebben een 

heerlijk rustgevend effect. 

Bijzonderheden
Is je kat niet bij je vijver weg te slaan? 

Spuit je fontein meer dan een meter 

hoog? Of heb je een zwembad waar je 

dagelijks je baantjes in trekt? Schrijf het 

op bij ‘bijzonderheden’.

Soort waterelement:

materiaal:

Plek in de tuin: 

datum plaatsing: door:

Bijzonderheden:

 

Soort waterelement:

materiaal:

Plek in de tuin: 

datum plaatsing: door:

Bijzonderheden:

Deze planten groeien bij het water:

Deze vissen zwemmen in de vijver:

vogelbad
Met een vogelbad lok je vogels naar je 

tuin. Vul het met vers water om te 

drinken en om in te badderen. Plaats 

het bad in de buurt van struikgewas. 

Zo brengen de vogels zich snel in 

veiligheid als de kat in aantocht is!

watertafel
Met een watertafel creëer je op een 

eenvoudige manier een rustgevend 

waterelement in de tuin. Watertafels zijn 

er in verschillende modellen, materialen 

en formaten. Het enige wat je nodig 

hebt, is een vlakke ondergrond, een 

water aansluiting en een stopcontact. 

Stekker erin en helemaal zen ... 

muggen en water
Muggen leggen hun eieren in stilstaand 

water. De vijver, regenton en volgelopen 

potten zijn dus een ideale broedplaats. In 

no time hebben de eieren zich ont-

wikkeld tot volwassen insecten. Geef 

muggen geen kans en haal de rommel uit 

je tuin waar regenwater in achterblijft. 

Laat het water in de vijver stromen door 

een fontein te installeren en/of zorg dat 

er genoeg beestjes in leven die muggen 

eten. Kikkers en vogels helpen je graag 

van de muggen af te komen.

Plak hier een foto van water in je tuin.

datum:            /            /             .  
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water geven
Op warme dagen kunnen planten die nog 

niet diep geworteld zijn niet alleen van 

regen- en grondwater leven. Ook zomer-

bloeiers in potten hebben regelmatig een 

flinke plens extra nodig. Hoe geef jij ze 

die? Met een gieter, een sproeikop, een 

tuinslang of een druppel systeem? 

bijzonderheden
Heb je een vorstvrije buitenkraan?  

Welk druppelsysteem of welke sproeikop 

gebruik je, hoe lang is je tuin slang en 

waar moet je op letten bij het water 

geven? Noteer het bij ‘bijzonderheden’. 

regenton
Het staat leuk, maar doet een regenton 

wat? Jazeker. Jaarlijks gebruiken we 

2200 liter drinkwater voor onze tuin. 

Water uit de regenton snoept daar 

behoorlijk wat van af. 

merk:

inhoud:  liter

datum plaatsing:

door:
 

buitenkraan
Als je buitenkraan bevriest, kunnen  

de waterleidingen springen, met water-

schade als gevolg. Sluit de buitenkraan 

ruim voor de vorstperiode af. Sluit eerst 

de toevoer naar de buiten kraan af. Zet 

daarna de buitenkraan open en laat de 

leiding helemaal leeglopen. Sluit een 

vorstvrije buitenkraan niet af. Door de 

automa tische leegloop blijft er nooit 

water in de leiding achter.  

verdampen
Geef je tuinplanten geen water op het 

heetst van de dag. Het verdampt dan te 

snel. Ook heb je dan kans dat de druppels 

die op de bladeren achter blijven bij felle 

zon als vergrootglas werken en het blad 

verbranden.  

verdampen
Geef je tuinplanten geen water op het 

heetst van de dag. Het verdampt dan te 

snel. Ook heb je dan kans dat de druppels 

die op de bladeren achter blijven bij felle 

zon als vergrootglas werken en het blad 

verbranden.  

zo geef ik de vaste planten water:

zo geef ik mijn planten in de pot water:

zo geef ik de bomen water:

bijzonderheden:

Locatie van de buitenkraan:

Locatie van de afsluitkraan: 

bijzonderheden buitenkraan:

Deze planten hebben extra veel water nodig:

Plak hier een foto van je frisse, zomerse tuin.

datum:            /            /             .  




