Een tuin ontwerpen
Van het maken van een schets tot de uitvoering
Om een definitief tuinontwerp te maken zijn exacte gegevens nodig zoals omtrek en
afmetingen van de tuin.
Dit is ongeveer mijn tuin, ongeveer zoiets. Hier staat mijn huis, maar hoe zou je dat dan
mooi inrichten?
Nou, met dit schetsje kan ik weinig, ik heb echt exacte gegevens nodig qua omtrek, de
afmetingen van de tuin om een definitief ontwerp te maken. En als je al die gegevens hebt,
wat doe je dan? Ik ben bezig nu met een tuin, ik kan een ruwe schets laten zien. Okay.
Nou, dit zijn ongeveer de afmetingen van de tuin. Hier heb je het huis. Hier maak ik een
terras, met de stenen in de breedte, zodat de tuin breder lijkt. Hier hebben we een poort,
en dan dacht ikzelf eraan om een pad naar achteren te leggen, zo met de stenen weer in de
verticale richting, zodat de tuin weer langer lijkt. Je hebt kijklijnen in de tuin, dat wil
zeggen, dat hier zijn de buren, die hebben een terras, om hier een aantal bomen neer te
zetten zodat het zicht naar binnen verminderd wordt. Aan de achterkant hebben we buren
met een dakterras, dan dacht ikzelf aan hier om een hoge haag neer te zetten, zodat het
zicht verminderd wordt.
Met dit ontwerp ga je dan ook aan het werk? Nee, nee, dit is de ruwe schets. Ik ga de
tekening op schaal maken, inkleuren, zodat ik een definitief ontwerp aan de klant kan
geven. Dat is dan het definitieve ontwerp. Nou, dat is echt mooi! Ja, zo zie je echt veel beter
hoe het gaat worden ja. Ja hè?
Het eerste wat een ontwerper doet is de tuin inmeten. Wat zijn de afmetingen van de tuin?
Wat is de omtrek? Wat is de oppervlakte? En welke vorm heeft de tuin? Waar staan de
vaste elementen? Waar staan bomen? De ontwerper maakt een kaart van de tuin.
Natuurlijk tekent de ontwerper niet op ware grootte, hij tekent de tuin op schaal.
Bijvoorbeeld 1 op 50. Kijk: want dit stuk op de tekening is 20 centimeter, dat is in het echt
20 centimeter keer 50: 10 meter. Zo, dat ziet er echt een stuk beter uit! Echt mooi! En die
tegels ook. Ja.
Hoe lang ben je daarmee bezig geweest, Kevin? Nou, een dikke ochtend. Het ziet er goed uit
hoor! Dank je. Mooie stenen. Maar hoe pak je het eigenlijk aan als je een tuin aanlegt?
Nou, we beginnen altijd vanuit het huis met de bestrating, dan gewoon zo de tuin uit. Zoals
je hier ziet, moeten we hier nog een stukje bestraten en dan kunnen we zo direct beginnen
aan de beplanting.
De plantjes? De plantjes, de kleur. En die ga je dan allemaal al plaatsen? Ja, dat klopt. Mag
ik je helpen? Graag!

