
Beplanting in je
tuin aanleggen

Stappenplan beplanting
tuin

De ligging van je tuin

De samenstelling van de grond

(      )  Hoeveel zon krijgt je tuin?

(      ) Droge grond

Zuiden - meeste zonuren
Noorden - minste zonuren
Oosten - zon in de ochtend
Westen - Zon in de namiddag/avond 

Hou hier straks rekening mee bij het kiezen van je tuinplanten!

Bij een droge bodem kan mulchen helpen. Mulch is een laag organisch
materialen, zoals compost, die vocht goed vasthoudt.

Ga je de tuin inrichten met leuke
planten? Gebruik de
onderstaande tips voor het beste
resultaat.

Succes!
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(      )  Dichtgeslagen grond

Komt vaak voor bij verbouwingen waarbij zware machines over de grond
hebben gereden. De grond is zo aangestampt dat vocht en lucht nauwelijks
meer kunnen doordringen. Goed spitten maakt de aarde weer los en luchtig.

(      )  Natte grond

Wanneer je een handvol aarde pakt en er loopt water uit wanneer je erin
knijpt is je grond te nat. Met draineren maak je gaten in de bodem tot
ongeveer 1 meter. Vul deze af met grind of steengruis zodat het water goed
weg kan lopen.

Bereikbaarheid planten4

Beplantingsplan

Tips

Moestuin aanleggen? Tuin aanleggen? Schutting bouwen?

(      )  Groenblijvende planten

Bekijk ons gratis
stappenplan voor het
aanleggen van een
moestuin!

Bekijk ons gratis
stappenplan voor het
aanleggen van de rest
van je tuin!

Bekijk ons gratis
stappenplan voor het
bouwen van je
schutting!

Planten die het hele jaar blad blijven houden. Worden vaak gebruikt als
groene afscheiding en zijn ideaal als schuilplaats voor vogels en nuttige
insecten.
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*

Leg je een grote border aan met veel planten? Leg dan een pad
met houtsnippers of stapstenen neer zodat je ook de achterste
planten makkelijk kunt bereiken!

Gereedschap & bevestigingsmaterialen5

Spade & handschepje
Schoffel
Onkruidsteker
(Hand)hark
Tuinhandschoenen
Snoeischaar
Gieter
Worteldoek

(      ) Bladverliezende planten

Bladverliezende planten komen vaak prachtig tot bloei waarna ze hun blad
verliezen en afsterven, of het volgende jaar weer opkomen. Sommige
bladverliezende planten bloeien meerdere keren per jaar. Met
bladverliezende planten krijg je meer kleur in de tuin.

Je hebt de keuze uit groenblijvende planten en bladverliezende planten. Een
combinatie is natuurlijk helemaal mooi. Kijk goed naar de bloeitijd zodat je
ieder seizoen een fleurig tuin hebt!

https://vendrigpackaging.com/hulpmaterialen-voor-haardhout/1045-set-met-veiligheidsbril-en-werkhandschoenen.html
https://vendrigpackaging.com/386-worteldoek

