
maak jouw
eigen
tuinontwerp

CHECKLIST

Creëer een tu in
waar j i j  b l i j  van wordt !



To plant a garden 
is to believe in tomorrow

 

- Audrey Hepburn



EEN GOED BEGIN

IS HET HALVE

WERK
ZORG DAT JE IN IEDER GEVAL DE
VOLGENDE HULPMATERIALEN IN
HUIS HAALT:

Tekenpotloden

Kleurpotloden

Gum + puntenslijper

Doorkijkpapier

Rolmaat of meetlint

Geo driehoek



Besteed ruim tijd aan het
opmeten van je tuin,
huis, omheining en alles wat er
al staat en niet verplaatst
gaat worden. Het heeft mij 2
dagen gekost, maar het
scheelt daarna zóveel in je
tekeningen als alles klopt! 
 
En zorg voor goed
'gereedschap'; niets is zo
frustrerend als een te kort
meetlint. 

tips
van ervaringsdeskundige Karin



BASIS

TUINONTWERPEN

Zorg dat je de volgende tuinontwerp
begrippen gaat begrijpen en leert
toepassen:
 
- Zichtlijnen
- Garden sweet spot
- Tuinbalans
- Eenheid
 
 
Wanneer je deze basisprincipes van het
tuinontwerpen in de vingers hebt wordt het
ontwerpen van je eigen tuin een geweldig
leuke creatieve zoektocht naar jouw
perfecte tuin. 



NEEM EEN

CREATIEVE

HOUDING AAN
 

   
Gun jezelf de tijd om een tuinplan en
tuinontwerp te maken. Het is een proces (denk
aan een aantal weken, soms een aantal
maanden)

Plan tijd in je agenda om tuininspiratie op te
doen. Het is de brandstof voor je tuinontwerp. 

Wees niet te streng voor jezelf: jij bent geen
tuinarchitect, wel een gepassioneerde en
enthousiaste amateur

Durf een stapje terug te doen in het proces als
je vastloopt. 

Volg je eigen creatieve pad en wees daarbij
soms ook een beetje koppig



‘Doe elke dag
iets wat je eng vindt'

 

- Eleanor Roosevelt



Ik tuinierde vooral op gevoel,
dit ging best goed maar het
was soms net niet
zoals ik het wilde. Ik leerde
tuinontwerpen en dat gaf mij
meer inzicht in mijn wensen. 
 
Ik kreeg handvatten om aan
de slag te gaan. Ik begrijp nu
meer wat ik doe en kan her
en der aanpassingen doen
zodat het echt klopt

 
ervaringsdeskundige Brenda



‘Er zijn drie mogelijke
reacties op een ontwerp: 

ja, nee en WAUW! 
 

Je moet altijd
gaan voor ‘wauw’’

 

- Milton Glaser



EN NOG EEN

PAAR TIPS....
 

 
Heb je een vriendin/moeder/kennis die ook
veel van tuinen weet?   Er ook heel
enthousiast van wordt als ze er over verteld?
 
 Vraag haar of ze kijktuinen kan aanraden of
misschien boeken in de kast heeft staan waar
jij wat aan hebt.

Budget om je tuin aan te kunnen pakken is
fijn.
Ga eens na wat je de komende tijd kunt
missen om je tuin te veranderen.
 
Maar.... laat je niet creatief beperken door
een beperkt budget. Veel creatieve en mooie
tuinen zijn tot stand gekomen met een
minimaal budget.
 
Vertrouw op jouw creativiteit en durf groots
te dromen.



Voor creativiteit
is moed nodig

- Henri Matisse



GET ORGANIZED

Ga alle goede ingevingen voor je toekomstige
tuin overzichtelijk bewaren, schrijf ze
bijvoorbeeld in een mooi notebook, 
 
Door ze steeds op te schrijven weet je zeker dat je
ze niet vergeet en ontstaat er weer ruimte in je
hoofd voor nieuwe inzichten en ideeen. 



Ik heb leren tuinontwerpen en
daarna een grondplan voor
mijn tuin gemaakt waar ik
enthousiast over ben. Hiermee
kon ik door de tijd heen
koers houden tussen de vele
ideeën en suggesties – altijd
goed bedoeld, maar niet altijd
gevraagd – die op me af
kwamen. 
 
Zo kan ik stap voor stap
voortbouwen aan een fijne
tuin

tips
van ervaringsdeskundige Riana



VOLG JE EIGEN PAD

En creëer een tu in
waar j i j  b l i j  van wordt !

www.b l i jmet jetu in .n l /cursus-tu inontwerpen

https://blijmetjetuin.nl/cursus-tuinontwerpen/
https://blijmetjetuin.nl/cursus-tuinontwerpen/

