
Je eigen tuin
aanleggen

Stappenplan
voorbereiding tuin aanleggen

Meten is weten

De tuin visualiseren

(      )  De tuin opmeten

(      ) Een tuinschets maken

Allereerst meet je op hoe groot de tuin precies is. Heb je al
een idee voor tuinmeubels of beplanting? Neem deze dan
ook mee bij het maken je tekening in de volgende stap.

Denk bij het maken van een tuinschets aan de volgende punten:

Ga je zelf je tuin aanleggen?
Gebruik de onderstaande
handleiding met belangrijke
voorbereidende handelingen.

Succes!
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Het juiste tijdstip

(      )  Tuin aanleggen in het najaar bespaart kosten

Veel mensen beginnen in het voorjaar met de tuin. Dan is het niet alleen
drukker in de tuincentra maar veel spullen zijn ook een stuk duurder. In
het najaar kun je prima een terras of overkapping aanleggen en ben je met
een beetje zoeken een stuk goedkoper uit!
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Oriënteer je op de planten, tegels en meubels
Let op de verhoudingen van de verschillende onderdelen
Geef de hoogte van meubels of borders aan
Hou alvast rekening met hoeveel tijd je aan onderhoud wilt besteden

Planten & tegels4

Tips

Kunstsgras aanleggen? Hoogteverschillen in de
tuin

Planten in het najaar

(      )  Beplanting

Kunstgras is een mooie oplossing voor
mensen die groen in hun tuin willen
maar niet teveel tijd aan onderhoud
willen besteden. Er zijn tegenwoordig
varianten op de markt die bijna niet van
echt gras te onderscheiden zijn

Door met
hoogteverschillen in

beplanting en borders te
werken lijkt een kleine tuin

een stuk groter!

Wil je in het najaar planten
neerzetten? Hou het
weerbericht in de gaten.
Jonge plantjes zijn extra
gevoelig voor vroege vorst.

Let op de volgende punten bij het aanschaffen van tuinplanten:
De grootte van de planten wanneer ze volgroeid zijn
Komen de planten in de zon te staan of vooral in de schaduw?
Frisse, groene bladeren zijn een goede indicatie voor een gezonde plant
De tijd van het jaar. Jonge plantjes zijn kwetsbaar en sterven snel af wanneer
je ze in het verkeerde seizoen plant. 

*

Keuze uit klinkers, tuintegels en natuursteentegels
Mooie kwaliteitstegels kunnen waarde verhogend voor je huis werken
Bij een groot terras kun je wellicht gebruikmaken van aantrekkelijke
staffelkortingen
Let op bestendigheid tegen vorst, krassen en vocht
Sommige tegels kunnen in de regen of door groene aanslag spiegelglad
worden. Vraag dit na bij de aanbieder

Gereedschap & bevestigingsmaterialen5

(      )  Betegeling

Jute op rol voor het beschermen van planten of voor het maken van een
schaduwdoek
Anti-worteldoek om onkruid vanuit de bodem tegen te houden
Veiligheidsmes om worteldoek en andere materialen mee op maat te
snijden
Bamboestokjes om nieuwe planten mee omhoog te houden
Tie-wraps om jonge plantjes mee vast te zetten

https://vendrigpackaging.com/jute-op-rol/671-jute-op-rol.html
https://vendrigpackaging.com/worteldoek/1007-anti-worteldoek-op-rol.html
https://vendrigpackaging.com/worteldoek/1007-anti-worteldoek-op-rol.html
https://vendrigpackaging.com/sluitmaterialen/361-kabelbinders-tyraps.html

