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Tuin ideeën op doen 
 
Misschien bent u graag in de tuin en weet u er al veel van. Of misschien heeft u juist nog 
nooit een tuin gehad. Hoe dan ook het bekijken van tuinfoto’s die u aanspreken in 
vakbladen en tijdschriften is een goede manier om erachter te komen wat u mooi vindt. 
Door tuincentra en dergelijke te bezoeken bouwt u een lijst op van ideeën die u 
misschien kunt gebruiken in uw eigen tuin. Hieronder 7 tips om zoveel mogelijk 
tuinideeën te krijgen. 
 

7 Tips om meer tuinideeën te krijgen 
 
Tip 1
Ga naar een kijktuin bij u in de buurt, hier kunt u zich laten informeren over de 
gebruikte materialen en planten van de modeltuintjes. Naast het feit dat u er veel 
ideeën op zult doen is het ook een heerlijk dagje uit. Hieronder een aantal links:  
 
In het Land van Maas en Waal, tussen Tiel, Oss en Nijmegen, vindt u De Tuinen van 
Appeltern, het grootste en meest veelzijdige tuinideeënpark van Europa. 
Een park met 180 voorbeeldtuinen met elk een eigen stijl en sfeer.  
Appeltern
 
Tussen het Veluwse bos en de oude Zuiderzeestraatweg in Nunspeet 
liggen de ruim vier hectare grote Kijktuinen 
waarvan twee ha. aangelegd, ontworpen door tuin- en landschapsarchitect L.J. 
Goedegebuure. Een flink aantal foto’s die u op de video’s ziet, zijn gemaakt in deze 
kijktuinen, absoluut het bekijken waard.  
Kijktuinen
 
In het prachtige domein van de abdij van Male , voormalige residentie van de graven 
van Vlaanderen stelde‘Gardens of Excellence’ de meer dan 5000 bezoekers in staat, om 
niet alleen met een uitgelezen selectie van bloem- en plantenkwekers kennis te maken, 
maar tevens ook de laatste nieuwe tuin –en outdoorlifestyle trends te ontdekken.
gardensofexcellence
 
Kijk voor meer actuele informatie op: 
Opentuinagenda
 
Tip 2 
Wordt lid van een vakblad of tijdschrift, hier vindt u maandelijks of per kwartaal een 
hele dozijn aan tuin ideeën, oplossingen, nieuwe planten, tuinontwerpen, 
beplantingsplannen en ervaringen van andere fanatieke tuinmannen en vrouwen  
Deze bladen zijn van onschatbare waarde. 
 
Hieronder een aantal waar ik zelf ook lid van ben: 
 
Groei & Bloei 
Een prachtig tuintijdschrift, dat elf keer per jaar verschijnt. Vol praktische tips, 
tuinreportages, achtergrondverhalen over plantensoorten en tuinieren.  
Groei & Bloei .nl
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Bloemen & Planten 
Het praktische en informatieve groenmagazine voor de echte tuinliefhebber! Met 
ontwerpen, trends, reportages, stap-voor-stap plannen en voordelen.  
www.bloemenenplanten.nl
 
Tuin Exclusief  
TUINNGIDS is het complete naslagwerk voor de echte tuinliefhebber. Het biedt de lezer 
uitgebreide informatie over open tuinen en groenevenementen, daarnaast geeft het een 
uitgebreid overzicht van hoveniers, kwekers en tuincentra in Nederland en Belgie.  
Dit blad komt 1x per jaar uit, u kunt hem hier bestellen of gewoon ophalen bij een 
boekenwinkel in de buurt. 
Missmag.nl
 
Zo zijn er nog een heel aantal tuin tijdschriften, mijn advies is om een kijkje te nemen 
bij de boekenwinkel in de buurt. Bekijk de tijdschriften en wordt later eventueel lid van 
een blad dat u goed bevalt. 
 
Tip 3 
Ga naar een leverancier (bijv welkoop) bij u in de buurt, vraag een folder over de 
producten waar u interesse in heeft. Hieronder een aantal groothandels (steen en hout) 
op deze websites kunt u kijken waar de dichtstbijzijnde dealer is voor het tuinproduct 
dat u zoekt. 
 
Leveranciers voor steen 
Excluton  < zie rechtsboven voor een dealer in de buurt. 
Buiterbeton
 
Leveranciers voor tuinhout 
Hillhout
Tuindeco  < onderaan “wederverkopers” voor een dealer in de buurt. 
 
 
 
Leveranciers voor planten 
Bakker Hillegom
Directplant.com
Goedgroen.com (neem contact op voor voordelige planten) 
 
Tip 4 
Ga naar een tuincentrum in de buurt, hier vindt u talloze tuin ideeën, u kunt er veel 
inspiratie op doen! 
  
De twee bekendste tuincentra 
Intratuin
Groenrijk
 
Zie voor een tuincentrum in uw buurt: De online goudengids
 
Tip 5 
Maak een wandeling door uw buurt, neem een kladblok en fototoestel mee. Schrijf alle 
ideeën op die u tegenkomt en maak er e.v.t een foto van. Dit kost niks en het is een 
simpele oplossing om aan tuinideeën te komen.  
 
Tip 6  
Ga naar de bibliotheek in de buurt, u vindt hier soms wel honderden boeken over de tuin 
en het kost u bijna niks!  

http://www.bloemenenplanten.nl/
http://www.missmag.nl/db/direct/detail1.html?nummer=1715
http://www.excluton.com/
http://www.buiterbeton.nl/
http://www.hillhout.nl/product.php/nl/p/34
http://www.tuindeco.nl/
http://www.bakker-hillegom.nl/Default.aspx?&promotion=j3&campaign=TdoublerNL
http://www.directplant.com/
http://www.goedgroen.com/
http://www.intratuin.nl/
http://www.groenrijk.nl/
http://www.telefoonboek.nl/


 
Tip 7 
Bekijk de vele tuinsite’s waar tuinliefhebbers u naar hartelust vertellen over hun liefste 
hobby. U kunt veel opsteken van deze verwoede tuinders die al jarenlang ervaring 
hebben met het onderhouden en aanleggen van een tuin. 
 
De redactie op deze website (waar ik zelf ook tussen zit) zorgt voor actuele 
tuininformatie voor de liefhebber. Zeker het bekijken waard. 
http://www.tuinfo.nl/
 
Vijvers, in alle soorten en maten. Liefhebbers van een fontein vijver, koi vijver en nu 
zelfs van zwemvijvers, kunnen hier nieuwe ideeën opdoen. Voor de aanleg van een 
vijver geven wij tips, en voor de materialen kunnen wij ook zorgen. 
www.Bijbart.com
 
PlantenTuin Esveld biedt de tuinliefhebber meer dan 10500 soorten tuinplanten en meer 
dan 1075 boeken over planten, tuinen en tuinieren. 
www.esveld.nl
 
 
Maak een ideeën lijst zoals hieronder, bekijk de video’s op de cd en schrijf ideeën op die 
u mooi vindt. U kunt er ook foto’s en dergelijke bijvoegen zodat u een goed beeld krijgt 
van wat u mooi vindt. Aan de hand van deze lijst gaan we straks een definitieve 
wensenlijst maken.  
 
 
Ideeënlijst: 
 

• Tuinpaden 
• Vlinders in de tuin 
• Gazon 
• Hagen 
• Knipvormen 
• Kleine vijver 
• Loofgang 
• Buxusvormen 
• Waterval 
• Zandbak 
• Tuinhuis 
• Serre 
• Pergola's  
• enz, enz 
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Formeel en informeel 
 
De formele tuin 
De formele stijl is gebaseerd op 
mathematisch gerangschikte 
geometrische vormen als cirkels, 
vierkanten en ovalen. Een formele tuin l
vaak op het noorden of het zuiden, 
hiermee bereikt u een evenwichtige 
beplanting. Bekend in formele tuinen zijn 
de geschoren kegels, bollen en piramiden, 
van bijvoorbeeld buxus of taxus. 

igt 

Het belangrijkste kenmerk van formele 
tuinen is de symmetrie. In een tuin met 
een as van oost naar west lig de ene kant 
van de tuin altijd in de schaduw, dit 
beperkt dan ook direct de plantkeuze.   
 
Het voordeel van deze tuinen is dat het 
resultaat meteen na de aanleg zichtbaar 
is. De groenblijvende haagjes, geven de tuin een duidelijke structuur. Om de haagjes 
heen zijn er vaak grindpaden met een lichte kleur grind. Deze paden kunnen de vormen 
van de haagjes extra goed uit laten komen. 
De beplanting in formele tuinen is van oudsher ondergeschikt aan de rest van de tuin, in 
het voorjaar bloeien de bollen en als die uitgebloeid zijn nemen de eenjarigen het over. 
 
Het nadeel is direct duidelijk: in de winter is de tuin kaal. Plant daarom rozen, vaste 
planten en klein blijvende heesters in de vakken. Dit is niet zoals het officieel hoort, maar 
het is gewoon zonde om uw tuin in de winter kaal te laten. Als de vakken grotere 
afmetingen hebben kunt u er ook bomen en grote heesters in zetten. Zorg altijd voor 
‘hoogte’ in de beplanting, dit geeft de tuin meer variatie. Dit kunt u doen met 
bolconiferen, smalle bomen, klimop of door een clematis te laten groeien op een stam of 
obelisk.    
 
Zet als afwisseling en het versterken van de formele sfeer, potten met bloemen op de 
hoeken van de paden. Ook bankjes aan de weerszijden met bloemen eromheen zijn een 
lust voor het oog. Tevens kunt u een beeld of ander ornament kwijt in uw formele tuin. 
Het onderhoud van deze tuinen valt in eerst instantie wel mee, u zult wel de buxus en 
taxus moeten knippen dit kan een behoorlijk karwei zijn, meestal gebeurt dit op de 
langste dag (half juni).  
Daarnaast moet u natuurlijk af en toe snoeien en 
onkruid wieden, wat erg gemakkelijk gaat omdat u 
gebruik kunt maken van de grindpaden.  
 
De informele tuin 
De informele tuin is een tuin die opgaat in het omringde 
landschap, men probeert de tuin zo natuurlijk mogelijk 
te maken alsof er geen mensenhand aan de pas is 
gekomen. 
In de informele tuin mogen geen kunstmatige 
materialen te zien zijn. Als u bijvoorbeeld een trap wilt 
maken, zult u dat moeten doen met de meest 
voorkomende steensoort van uw omgeving. Een 
informeel ontwerp kenmerkt zich door onregelmatige 
vormen en ongelijke glooiingen. Ook van een tuin die 
rechthoekig is kunt u een natuurlijk tuin maken, dit doet 



u door de grenzen met weelderige beplanting te verstoppen.  
Informeel tuinieren is absoluut niet onderhoudsarm tuinieren, u zult het onkruid en 
dergelijk goed in de hand moeten houden. Weelderige 
planten zijn vaak woekeraars en zullen in de hand 
gehouden moeten worden. 
U zult moeten snoeien, leiden, knippen en wieden, 
maar voor de echte tuinliefhebber zijn dit de mooiste 
tuinen. 
 
De twee uitersten 
Informeel en formeel zijn twee uitersten. Deze  twee 
worden nogal eens gecombineerd in een tuinontwerp. 
Bijvoorbeeld strakke hagen en weelderige beplanting, 
of de voorste deel van de tuin formeel en het a
deel informeel. 

chterste 

Omdat iedereen een andere smaak heeft moet u voor 
uzelf het juiste evenwicht zien te vinden. Vraag uzelf 
gewoon af: wat vind ik mooi? :-) 

 
Het gebruik van een zicht-as 

 
Een zicht-as is een duidelijk herkenbare lijn in de tuin, die het zicht van een bepaald punt 
(bijv vanuit het huis) naar een ander punt leidt (bijv een bankje in de tuin). Vroeger is er 
altijd veel gebruik gemaakt van dit principe, denk maar aan Paleis’t Loo. Ook in onze 
kleine tuinen kunnen wij dit principe toepassen, zolang u maar heel duidelijk aangeeft 
waar de zicht-as begint en waar hij eindigt.  
De zicht-as begint of eindigt meestal bij het huis, u kunt het begin of einde van het zicht-
as ook duidelijk maken, door een ornament  zoals een boom, bankje of beeld te plaatsen. 
Zicht-assen worden gebruikt omdat ons oog altijd op zoek is naar rustpunten, onze 
hersenen doen niks anders als de binnenkomende beelden te ordenen. Bij veel 
ongeordende beelden voelen mensen zich onrustig, daarom worden bij veel tuinen een 
vast principe van ordenen aangehouden, het geeft rust en voldoening.  
 
U kunt diverse assen gebruiken om uw tuin in te delen, hieronder vindt u de 5 meest 
gebruikte assen: 
 
Midden-as 
Deze wordt precies in het midden, van de langste zijde, van de 
tuin geplaatst. De tuin wordt als ware in twee gelijke stukken 
gedeeld. Deze as wordt gebruikt bij een symmetrisch en 
assymterische indeling van de tuin. (zie volgende 
hoofdstukken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verticale-as 
Deze as wordt aan de linkerkant of rechterkant, van de langste 
zijde, van het midden geplaatst. 
 
 

 

 

 

 

 

Horizontale-as 

Wordt precies in het midden of juist aan de rechterkant of 
linkerkant van het midden, van de kortste zijde geplaatst. Als de a
precies in het midden ligt is er al gauw sprake van symmetrisch en 
of assymeterische tuin, zoals in het voorbeeld 

s 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diagonale-as 
Een verdeling van linksvoor naar rechtsachter. U kunt bij deze 
indeling ervoor kiezen om (bijna) alles diagonaal te laten lopen. 
Bijvoorbeeld het terras en vlonder.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbindings-as 
Deze as kunt u gebruiken als u geen herkenbaar eind of begin 
punt wilt, en of om een druk beeld te creëren. Hier is eigenlijk 
geen sprake meer van een zicht-as maar meer van een lijn die 
door de tuin loopt. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Welk zicht-as moet ik gebruiken? 
 Dit is sterk afhankelijk van de zichtlijnen van uw huis naar de tuin, de plek waar u het 
meest aanwezig bent moet het mooiste plaatje van de tuin zijn. Als u vaak op het terras 
zit, zou u voor het midden-as kunnen kiezen. Staat u vaak vanuit het keukenraam naar 
buiten te kijken dan zou u het beste voor de verticale-as kunnen kiezen, de keukenraam 
staat meestal ietwat links of rechts ten opzichte van 
het midden van de tuin. Een diagonale-as kunt u 
(evenals andere assen) gebruiken als u in of buiten de 
tuin een blikvanger hebt staan.  
De verbindings-as kunt u gebruiken in een tuin die 
gerenoveerd moet worden, in dit soort tuinen staan 
vaak bomen, struiken, vijvers en andere ornamenten 
die u graag wilt houden, cq niet wilt verplaatsen. Ook 
voor een (redelijke) natuurlijke tuin kunt u deze as 
gebruiken. 

 
Symmetrisch en asymmetrisch 

formeel 
 
Deze twee begrippen komen vaak voor in de 
tuinarchitectuur. Bij symmetrie zijn de onderdelen aan 
weerszijden van de mediane lijn elkaars spiegelbeeld. 
Symmetrie wordt ook wel statisch evenwicht genoemd 
omdat de onderdelen ten opzichte van elkaar in 
evenwicht zijn. 
Een evenwicht bij symmetrie bereik je door aan beide 
zijden van de middenas gelijke materialen te plaatsen 
van dezelfde kleur, gewicht, afmeting en vorm. 
Symmetrie past u toe als u in het bezit bent van een 
symmetrisch huis. Als u voor een symmetrische tuin 
kiest heeft u een vast begin punt en een vast eind punt 
nodig. Meestal is het huis een begin punt, een eind punt 
kan bijvoorbeeld een boom, standbeeld, zitbank of 
terras zijn. 
 
Bij asymmetrie zijn de onderdelen aan de weerszijden 
niet elkaars spiegelbeeld. Asymmetrie wordt ook wel 
dynamisch evenwicht genoemd omdat de onderdelen 
ten opzichte van elkaar niet in evenwicht zijn. 
Asymmetrie bereikt u door aan beide zijden van een 
middenas een dynamisch inrichting te maken. Een 
inrichting waar dus aan beide zijden verhardingen, 
bomen en planten staan die niet gelijk of in evenwicht 
zijn qua vorm afmeting en gewicht. Toch kunt u in een 
asymmetrisch tuin een goed evenwicht bereiken. Dit 
bereikt u door te kiezen voor een inrichting waarbij 
zowel links als rechts van de middenas verhardingen, 
grassen, bomen en beplantingen niet gelijk of in 
evenwicht zijn qua vorm en afmeting maar wel gelijk 
van gewicht zijn. Een tuin waarin als de onderdelen op 
de juiste plaats gezet worden, een bijzondere spanning ontstaat. Een spanning die 
ontstaat doordat de zon speelt met diverse onderdelen in de tuin. De onderdelen lichten 
op of worden donkerder, dit hangt af van de zonnestand. 
    



 
De functie/stijl van de tuin 

 
Door een functie te kiezen die het beste bij u past, voorkomt u dat de materialen, 
kleuren en planten niet met elkaar vloeken. Dit kunt u alleen bereiken door in 1 enkele 
stijl te werken.  
 
Eerst moet u vaststellen wat u met de tuin wilt. Is het een kijktuin, een doe-tuin, moet er 
ruimte zijn voor speel-of andere activiteiten?  
Een goed tuinontwerp is een afspiegeling van het karakter van de bewoners. Welke stijl 
meubelen gebruikt u, zijn er veel of weinig accessoires in huis, wat staat er in de 
boekenkast, welke kleuren gebruikt u, welke kwaliteit is toegepast?  
Door u deze vragen te stellen komt u erachter welke functie het beste bij u past.  
De ene persoon houdt van leegte terwijl de andere het liever druk en gezellig wilt 
hebben.  
 
De functie kan ook afhangen van de leeftijd van de bewoners. Bij een jong gezin kunt u 
beter veel ruimte hebben in de tuin, de kinderen willen buiten spelen, zomers wordt het 
terras druk bezocht en dit moet dan ook groot zijn. Bij een ouder echtpaar moeten de 
paden goed begaanbaar zijn, er moet rekening gehouden worden met het onderhoud en 
het is meestal fijn om meerdere zitplaatsen te hebben. 
Verder is ook van belang of de eigenaar van tuinieren houdt. Of de eigenaar kinderen 
heeft en bovenal wat de smaak van de eigenaar is. Pas als laatste komt het financiële 
plaatje aan de orde. 
Als u de functie heeft vastgesteld, komen de tuinstijlen aan bod. Aan de hand van uw 
wensen en ideeënlijst gaat u een de functie kiezen die het beste bij u past. 
 
Hieronder volgen de meest gangbare functies: 
 
 
Natuurlijke tuin 
De natuurlijke tuin lijkt geheel vanzelf te 
ontstaan, er is geen mensenhand aan de pas 
gekomen. In deze tuinen kiezen we planten die 
van nature kunnen leven met de b
waterhuishouding en omgeving van de tuin. 
Onkruiden zoals brandnetels, fluitekruid, 
paardebloemen, grassen, weegbree, wilde 
koekoeksbloem, boshyacinten, varens etc 
horen thuis in deze tuin. Ook de vlierbes, 
wilgen en esdoorns zijn hier op hun plaats. De 
natuurlijke planten lokken dieren zoals bijen en 
vlinders. Een grasveld, wordt meer een weide 
i.p.v. een strak gemaaid gazon, in die weide 
bloeien van allerlei soorten planten die spontaan opkomen. Als erfscheiding gebruikt men 
takkenhagen van snoeihout, die overwoekerd worden door kamperfoelie en clematis. 
Paden zijn van natuurlijk materiaal zoals houtsnippers, cacaodoppen of gewoon zand met 
hier en daar een graspol. In principe is de natuurlijke tuin onderhoudsarm, het is immers 
de bedoeling dat de natuur hier zijn vrije gang gaat. Wel moet u af en toe het gazon en 
de paden onderhouden. Hier en daar kunt u (grote) stenen plaatsen, tevens kunt u heel 
goed werken met verhogingen, doormiddel van een stenentrap die daar ‘per ongeluk’ 
ontstaan is. 

odemsituatie, 

Het terras kan bestaan uit flagstones of kleine keitjes, om deze stenen een beetje vlak 
erin te krijgen kunt u het beste hulp van een vakman krijgen. U heeft inderdaad weinig 
onderhoud, maar het duurt wel even voordat u de natuurlijke tuin zich ontwikkeld heeft.    
  



 
Franse tuin 
De franse tuin is formeel, heeft een logische indeling 
van de vakken op basis van geometrische patronen. 
Veel versieringen zoals kunstwerken en andere 
ornamenten, deze worden geplaatst op in het oog 
springende plaatsen. 
Beplanting bestaat kleurige planten, vaste planten, 
eenjarigen en bollen komen het meest voor.  
 
 
 
 
 
 
Geordende tuin  
Net als de franse tuin overzichtelijk en een gemakkelijke 
indeling. Paden die grenzen aan de vakken zodat men de 
tuin gemakkelijk kan onderhouden. De geordende tuin is 
een echte gebruikstuin, hier wordt een moestuin 
gehouden en staan de fruitbomen te stralen met hun 
bloesems. Wat er nog over is aan ruimte voor planten, 
wordt gebruikt om zomerbloeiende eenjarigen te kweken. 
 
 
 
 
 
 
De Romantische, Engelse tuin 
Deze tuin heeft zijn karakter te danken aan de indeling met verschillende zichtassen 
zoals op de foto hiernaast. U kunt met het ontwerp het 
beste beginnen met het bepalen van de richting van de 
hoofdas die meestal bij het huis begint.  Daarna bepaald u 
de zijassen, deze liggen meestal links en rechts haaks op 
de hoofdas. Om het kenmerk zijas te versterken kunt u 
hagen zoals taxus en buxus gebruiken. In een romantisch 
tuin wordt veel gebruik gemaakt van ronde vormen, 
bijvoorbeeld een cirkel terras of een ovaal gazon. De 
borders zijn meestal omringt met buxushagen, met daarin 
eenzijdige beplanting. Bijvoorbeeld een vak met rozen en 
lavendel. Er wordt bewust gekozen voor diverse 
pasteltinten om het romantische karakter te versterken. 
Rozen mogen niet ontbreken in deze tuin, verschillende 
rozen zoals, stokrozen, klimrozen en ramblers worden in 
overvloed gebruikt. Leidt klimrozen langs bogen, p
of pergola’s. Ornamenten zoals een beeld van David, 
verschillende potten of bankjes kunt u het beste aan het
eind van een zichtlijn/zichtas plaatsen.    

rieeltjes 

 

Enkele bijzondere bomen zoals de Ginko biloba - japanse notenboom, Gleditsia – valse 
christusdoorn, Paulownia – Anna Paulownaboom of de Liquidambar - amberboom geven 
net dat extra’s aan romantische tuinen. 
 
 
 
 
Landelijke tuin 



De landelijke tuin is iet wat sober ingesteld, deze stijl kan overigens ook heel goed in 
kleine tuinen gebruikt worden. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen. De landelijke tuin heeft kenmerken van de engelse tuin en boerentuin. De 
tuin is op zijn best in de zomer, in de winter meestal iet wat kaal en sober. De beplanting 
lijkt bijna vanzelf te zijn ontstaan, het moet rust uitstralen met zachte/natuurlijke lijnen. 
Er wordt veel gebruik gemaakt van vaste, tweejarige en eenjarige planten.  
Schuttingen en muren zijn meestal begroeit met klimplanten, tussen grindpaden en 
tegels groeien hier en daar planten. Tuinelementen worden alleen gebruikt om het 
beplantingsplan te benadrukken. Engelse rozen mogen niet ontbreken in deze tuin. Voor 
een tuinliefhebber met veel tijd is dit een ideale tuin.  
 
 
 
Japanse tuin 
Het is geen makkelijke opgave om een ‘echte’ 
Japanse tuin aan te leggen met al zijn eisen en 
symbolieken. Maar met een beetje creativiteit kunt 
u een heel eind komen. Het probleem is dat 
Nederland niet Japan is (dat is voor mij al reden 
genoeg om het lekker bij Nederland te houden :-) 
veel planten die het goed doen in Japan kunnen 
beter niet gebruikt worden in de Nederlandse tuin. 
  
In Japanse tuinen werkt men met ‘evenwicht’ niet 
de evenwicht van (as)symmetrie, maar met een soort hefboomsymmetrie. Een 
voorbeeld: heel veel planten aan de ene kant, en aan de andere kant juist de leegte, met 
een aantal stenen en een solitaire boom of struik.    
Probeer diepte te creëren in de tuin, zie voor het dieper laten lijken van uw tuin ‘kleuren 
in de tuin’. Stapstenen worden veel gebruikt, en dan niet recht toe recht aan maar meer 
met bochten. Als u een beetje ruimte heeft, kunt u meerdere bochten maken en daar 
struiken langsheen plaatsen. Deze struiken zorgen ervoor dat er een verrassingseffect 
ontstaat, als u net de bocht en struik voorbij loopt ziet u weer wat anders staan. 
 
In de Japanse tuin gaat het vooral om het blad van de planten, het is dus de bedoeling 
om zo min mogelijk bloeiende planten te gebruiken. Kies mooie bladplanten met 
verschillende tinten groen. Er mogen best een aantal bloeiende en bonte planten staan 
maar niet teveel. Het mooiste is om hoogstens 1 tot 3 soorten bloeiende planten uit te 
kiezen, zo min mogelijk verschillende soorten. Als u zich aan dit principe houdt, krijgt u 
een rustige evenwichtige Japanse tuin. Een aantal prachtige bomen voor een japanse 
tuin zijn: Acer japonicum, Acer palmatum, Japanse kers, Ginkgo biloba, Cryptomeria 
japonica, Chamaecyparis obutsa. Ook onmisbaar in de Japanse tuin zijn de welbekende 
bonsai’s. Het opkweken van deze mini-bomen kost veel tijd en geduld, diverse pinus/den 
soorten kunnen hier goed voor worden gebruikt. Ook taxus is een hele bekende. Als u 
nog nooit bonsia’s gekweekt hebt, kunt u hier een cursus voor volgen of een goed boek 
lezen. Onderaan vindt u een aantal links naar site’s van de Japanse liefhebbers.  
 
Water, stenen en grind zijn onmisbaar voor een echte Japanse tuin. Meestal zijn er kleine 
oppervlaktes grind aanwezig, met daarop een aantal grote stenen die een zo natuurlijk 
mogelijke stand aannemen. De stenen komen dus niet precies in het midden te liggen, 
maak ook geen strakke rand van grote stenen, in een Japanse tuin moet het allemaal zo 
natuurlijk mogelijk. Een vijver of stromend beekje met en klein watervalletje is 
onmisbaar, bij dit watergeruis kan men heerlijk ontspannen of mediteren.  
Maak de vijver of het beekje ook natuurlijk, het mooist is dat u het niet in een keer kunt 
overzien. Vissen kunnen heel goed in de vijver geplaatst worden, heel bekend zijn de 
Koi-karpers. Persoonlijk zou ik voor goudwindes kiezen, koi-karpers zijn wroeters die de 
vijver kapot maken, vooral als u een heldere vijver wilt zijn goudwindes een betere 



keuze. Andere elementen zoals een vlonder of terras worden meestal van hardhout 
gemaakt.    
 
Omdat het maken van een Japanse tuin een hele opgave is, raad ik u aan om hier een 
paar goede boeken over te lezen. Hieronder enkele links:   
 
Een prachtige site, waar een bonsia liefhebber met volle teugen van kan genieten. 
http://www.bonsaiempire.nl/  
  
Op deze site vindt u meer informatie over de bonsai, u kunt zelfs een cursus volgen voor 
het opkweken en verzorgen van bonsaiboompjes. 
http://www.mo-yogi.nl
 
Voor iedereen die een koi-vijver gaat aanleggen: een hobbyist bouwt zijn eigen koi-
vijver:  
Bouw koi-vijver  
 
Ps. Jammer genoeg bestaat er veel onduidelijkheid betreffend het bouwen van een koi-
vijver en het verzorgen van koi-karpers. Ik hoop hier volgend jaar met een boek meer 
duidelijkheid over te scheppen.  
 
 
 
 
 
 
Zuidelijke of mediterrane tuin    
Een mediterrane of 
zuidelijke tuin is een 
afspiegeling van een Zuid-
Europese tuin. In deze 
tuin worden potten, 
kruiken en bakken uit 
Griekenland, Italië of 
Frankrijk gebruikt. Maar 
ook fonteinen, muurtjes 
en bouwstenen uit de 
bovengenoemde landen. 
De bestrating bestaat uit 
warme gekleurde tegels 
en fijne grindachtige 
verhardingselementen. De 
beplanting bestaat het 
grootste gedeelte uit 
orangerie planten en planten die gedroogd kunnen worden. Denk ook aan planten zoals 
de olijfboom en vijgenboom.    
 
Foto’s: typisch mediterrane sfeer, een muur tegels met een warme kleur, potten met 
planten zoals olijfboom of een sinaasappelboompje. Ook klimmers zoals druiven zijn 
onmisbaar in deze tuin. Een mediterrane tuin heeft vaak iets weg van een formele tuin. 
de belangrijkste eigenschap van dit soort tuinen is de warmte die zij uitstralen door alle 
warme kleuren zoals oranje, rood en geel. Deze kleuren beheersen de tuin, zowel in de 
dode (bestrating) als levende (planten) elementen.  
 
 
 
 

http://www.bonsaiempire.nl/
http://www.mo-yogi.nl/
http://home.zonnet.nl/rich-san.bos/construction_of_my_koipondned.htm


 
 
 
De patio of binnentuin 
Vaak is een patio geheel omsloten door muren, waardoor het een 
echt op de ‘vierkante meter’ ontworpen tuin wordt. Veel mensen 
vinden het moeilijk om zo’n (meestal) kleine buitenruimte goed 
in te delen. Kies planten en tuinmeubels in hetzelfde kleurenpalet 
en kies voor lichte kleuren. Dus lichte kleuren voor uw 
bestrating, muren en tafel plus stoelen. Druivenranken, of andere 
souvenirs uit andere landen kunnen goed dienen als blikvanger.  
Weelderige planten die tegen de muren groeien worden veel 
gebruikt. Ook kleine bomen zoals de Catalpa komen vaak voor.  
 
 
 
Moderne tuin  

De kenmerken van een moderne tuin zijn de 
strakke lijnen en het sobere klimaat. Grote 
vakken beplanting met dezelfde planten, een 
plantvak op kleur, strakke hagen, grassen en 
grijstinten zijn typisch voor een moderne tuin. de 
moderne tuin is in principe onderhoudsvrij, er 
wordt dan ook veel gebruik gemaakt van 
bestrating en grind. Kies voor het straatwerk 1 
kleur veel gebruikte kleuren zijn zwart en grijs, u 
kunt in het straatwerk plekken maken waar grind 
in zit, die dezelfde kleur of een tint hebben van 
het straatwerk. Als u bijvoorbeeld een pergola of prieel in de tuin wilt, kunt u deze het 
beste een tint geven die past bij het straatwerk. Enkele veel gebruikte planten in deze 
tuin zijn: 

Vaste planten: Euphorbia, Hosta sieboldiana, 
santolina, pachysandra en klimop 
Heesters: Hydrangea macrophylla ‘Annabelle’, 
taxus baccata en buxus 
Bomen: catalpa bignoniodes ‘Nana’ en p
x acerifolia.  

latanus 

 
Een moderne tuin volgt vaak een aparte trend, 
of een zelf bedachte compositie of stijl. Aparte 
beelden, potten, lampen en meubels passen 
heel goed in dit soort tuinen, zolang het maar 
‘strak’ blijft. 

 
 
 

Kies de functie/stijl die bij u past. 
 
 
 
 

 
Kijk voor meer informatie op tuinontwerpcursus.nl 

http://www.paypro.nl/index.php?u=MTU3LTE1ZS0xNmMtMTU3&a=MTU3LTE1ZS0xN2E=
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