
  

Een goed tuinontwerp brengt 
samenhang…en een glimlach.  
Meestal hebben wij zo’n 8-12 uur werk aan het ontwerp: wij komen twee keer bij u langs, 
inventariseren uw wensen en de mogelijkheden van de tuin, zetten de tuin op schaal, maken zon- en 
schaduwtekeningen, kijken welke looplijnen er zijn, hoe het zit met de in-en uitkijk, vragen 
mogelijkheden na bij leveranciers om maatwerk te kunnen leveren, en maken vervolgens een of 
meerdere schetsen. Waar nodig wordt dit voorzien van visualisaties van relevante details.  
Op basis van het ontwerp maakt de hovenier offerte.  
 
Daarna volgt het beplantingsplan met soortkeuze, aantallen, aangepast aan de standplaats (licht, 
bodem, vocht, voedingstoestand) van uw specifieke situatie, links naar plantfoto’s.  
 
Indien u de tuinaanleg laat verzorgen door een hovenier waar wij mee samenwerken, dan is het 
tuinplan gratis. Voorafgaand aan het eerste gesprek krijgt u een inventarisatieformulier, en tips om 
zelf te gaan kijken bij onze leveranciers, in tuinbladen en op websites.  
In het eerste gesprek geven wij aan, welke afspraken wij maken.  
Wij zijn er van overtuigd dat onze inspanningen zich terugbetalen; immers begint een mooie tuin bij 
een goed plan.  
 
De fasen in het ontwerpproces  
 
Kennismaken  
 
en voorstellen in de ruimste zin van het woord. Vrijblijvend en kosteloos.  
Wenst u na de kennismaking niet verder met ons in zee te gaan, dan kunt u dat aangeven na de 
kennismaking en voordat wij beginnen aan de inventarisatie.  
 
Inventarisatie  

 Wensen en eisen  

 Context/omgeving  

 Wat is vast te stellen over de bodem en de situering  

 Verhouding tot overige kavels.  
 
Bij de inventarisatie komen zaken aan bod als stijl, gebruik van de tuin, ligging ten opzichte van de 
zon, ligging van de tuin ten opzichte van eventuele buren. Voor de inventarisatie worden meerdere 
tekeningen gemaakt waarin duidelijk wordt hoe de zon over het perceel draait, welke looplijnen er 
zijn (bijvoorbeeld van schuur naar de poort en naar de achterdeur) en hoe het zit met de in- en 
uitkijk. Centrale vraag is: Wat zijn de kwaliteiten van uw tuin?  
 
Op basis van de inventarisatie wordt de definitieve ontwerpofferte gemaakt. Wenst u na de 
inventarisatie geen gebruik te maken van de diensten van ‘van idee naar 3d’ dan brengen wij 108 
euro in rekening. U heeft dan een document waarin de basisgegevens van uw tuin vermeld staan, uw 
wensen op een rijtje. U heeft een overzicht waarmee u in de toekomst verder kunt. 
  
Schetsplan.  
 



Presenteren en toelichten van visie in de vorm van schetsplannen onderbouwd met 
referentiebeelden en visualisatieschets van relevante details. Tijdens het gehele ontwerpproces 
wordt aandacht besteed aan beplantingssfeer en groenstructuur. Het schetsplan wordt met de klant 
besproken en toegelicht; u bent uitgenodigd om dit van commentaar te voorzien. 

  
Definitief ontwerp: Hierna wordt het definitieve ontwerp gemaakt. Het uiteindelijke resultaat wordt 
opnieuw uitgebreid met u doorgesproken. U krijgt hierna het ontwerppakket mee, bestaande uit een 
aantal tekeningen en een documentatiepakket.  
 
1. Werktekening Om een duidelijk overzicht te krijgen van het grondwerk dat verzet moet worden bij 
het aanleggen van de nieuwe tuin is het belangrijk om een werktekening te maken. Op deze 
werktekening worden de afmetingen van het gazon, bestrating, vijver en eventueel bestaande 
elementen duidelijk aangegeven. Ook eventuele hoogteverschillen zijn op deze tekening zichtbaar.  
 
2. Ingekleurd ontwerp  
Het ontwerp geeft u een indruk hoe de tuin er uitziet, wanneer hij volledig volgens de werktekening 
is aangelegd en volgens het beplantingsplan is ingeplant. Het geeft de vormen weer van de tuin als 
geheel, dus van de bestrating en de planten samen. De overzichtstekening wordt ondersteund door 
referentiebeelden en visualisaties van relevante details. In het ontwerp worden van de beplanting 
alleen bomen, globale hoogtes en structuren aangegeven. De details staan in het beplantingsplan.  
 
Beplantingsplan inclusief bollenplan Voor een duidelijk overzicht van een beplantingsplan worden 
de plantvakken genummerd. De nummers die gebruikt zijn verwijzen naar de beplantingslijst.  
 
Op deze lijst staat alle beplanting, met vermelding van geslacht, soort, variëteit, nummer, kleur, 
hoogte en bloeitijd. Op deze manier kunt u in een oogopslag zien wat voor plant er op welke plaats 
komt.  
Bloembollen vormen een waardevolle aanvulling in elke tuin: Bloei is mogelijk vanaf februari tot en 
met de eerste vorst. En met gebruik van wilde soortjes heeft u er nauwelijks omkijken naar.  
Het onderhoudsplan voor uw gehele tuin is standaard bij het beplantingsplan.  
 
Leveren en aanbrengen beplanting  
 
Wij kunnen beplanting leveren tegen een voordeliger tarief dan bij tuincentra, doordat wij bij de 
groothandel inkopen. U hoeft niet zelf te zoeken naar aparte soortjes en de beplanting wordt er in 
gezet zoals het bedoeld is.  
 
Nazorg en advies  
 
Onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw tuin blijft; ook na de oplevering kunnen we u advies 
geven of begeleiden bij het onderhoud of bij veranderingen.  
Alleen een beplantingsplan is natuurlijk ook mogelijk. U kunt verder bij ons terecht voor advies over 
alles wat er in uw tuin voorkomt: snoeien, bemesting, beplanting, noem maar op.  

Maak nu een afspraak voor een gratis en vrijblijvend eerste gesprek.  
 
06 – 478 737 92  
Met een groene groet,  
Floortje Barneveld  
Van idee naar 3d  
Voor tarieven, zie de link elders op de site.  


