
 

Nieuw op de tuin? 
 
Wanneer je de trotse bezitter bent geworden van een huisje en een tuin is het 
belangrijk om weloverwogen te werk te gaan.  
 
Natuurlijk kun je de hele tuin meteen op de schop nemen, alles verwijderen en 
met een nieuw plan aan het werk gaan. Echt handig, duurzaam en 
natuurvriendelijk is dat niet. Er zouden in de tuin een aantal elementen 
aanwezig kunnen zijn die je met weinig werk en - ook heel belangrijk-  weinig 
geld en moeite kunt veranderen in iets dat helemaal naar je zin is. Ik heb het 
dan vooral over de bestrating en andere “harde” elementen.  
 
Wanneer je rigoureus alle oude beplanting verwijdert zou je de natuurwaarde 
van de tuin kunnen schaden en planten weggooien die je eigenlijk, eventueel 
op een andere plek, best mooi vindt. Denk er ook aan dat bij het verwijderen 
van bomen en struiken een stuk leefomgeving voor medetuinbewoners als 
vogels, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën blijvend of tijdelijk verloren 
kan gaan. En dat terwijl de meeste mensen juist extra van hun tuin genieten 
als er allerlei dierenleven te zien is. 
 
Een ander nadeel van meteen stevig doorpakken is dat je tot de ontdekking 
kunt komen dat de oude situatie beter was, dan je aanvankelijk dacht. In elk 
geval beter afgestemd op de situatie ter plekke, zon/schaduw, windrichting en 
vooral ook de toestand van de bodem.  
 
Het is dus belangrijk je plek goed te leren kennen. 
 
Gun jezelf  een heel tuinseizoen de gelegenheid om kennis te maken met je 
nieuw verworven eigendom. 

 

 

 
 



 

Wat betekent dat nu praktisch?  Inventariseren! 

• Neem alle maten nauwkeurig. 
• Maak een tekening  op maat waarop alle elementen staan die de 

structuur van de tuin vormen.(Bomen, struiken, hagen, buxusstructuren, 
pergola, rozenboog, vijver,paden, terras, kas, schuurtje). Aangeven 
waar het noorden ligt. 

• Stel een lijst op van eigen tuinwensen. (Terras, vijver, schuurtje, kasjes, 
groentebedden, fruitbomen, pluktuintje, voorziening voor dieren, 
speelvoorzieningen voor kinderen enz.) 

 
Inventariseer wat er aan planten in de tuin aanwezig is. Volg ook  het 
dierenleven in de tuin. Vogels, vlinders, insecten op de bloemen zijn vaak 
duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Schep regelmatig met een netje in de vijver in 
het voorjaar. Misschien kom je kikkerdril of paddensnoeren tegen. Ook 
volwassen kikkers, padden en salamanders kun je in de tuin aantreffen. Na de 
voortplantingstijd in het voorjaar zeker niet alleen in het water. Kijk onder 
steenhopen, takken, tussen bloempotten enz. Wil je meer weten van de natuur 
op het Vlijpark, neem dan eens contact op met een van de leden van de 
commissie Natuurlijk tuinieren. 

• Maak een extra kopie van je tekening waarop je aangeeft waar de zon in 
voorjaar, hoog zomer en nazomer het meest invloed heeft. 

• Praat met andere tuinbezitters. Zij kennen de situatie ter plekke 
misschien al jaren. Ervaringen delen is heel belangrijk. Kijk goed rond op 
de tuin en maak gebruik van het voorlichtingsmateriaal van de 
vereniging. Er zijn posters,folders, boekjes,  beplantingslijsten en een 
prachtige website met veel informatie over tuinieren. 

• Hou een seizoen lang een ”tuindagboek“ bij. Vanaf het einde van de 
winter tot de laatste dag dat je op de tuin bent schrijf je op wat er in je 
tuin te beleven is. Noteer wanneer je een plant voor het eerst boven de 
grond ziet komen, wanneer er blaadjes aan bomen en struiken komen, 
de bloeitijd van verschillende planten. Schrijf er vooral bij of je het mooi 
vindt of niet en waarom. Misschien vindt je de kleurencombinaties 
minder, maar de planten op zich wel mooi. Misschien mis je in sommige 
delen van de tuin een blikvanger. Misschien staan er veel rozen in de 
tuin en hou jij helemaal niet van rozen. Misschien is de tuin heel los van 
structuur en hou jij van een wat formelere indeling, of juist omgekeerd. 
Je ziet ook waar het goed gaat in je tuin en waar de probleemplekken 
zijn. 

• Heel belangrijk zijn foto’s. Als je een digitale camera hebt, maak er dan 
zoveel mogelijk. Foto’s op vaste plekken in de tuin genomen, gedurende 
een heel seizoen geven een goede indruk van het geheel. Leg ook de 
plus- en de minpunten van je tuin vast. Natuurlijk maak je ook foto’s van 
de dieren die in je tuin tegenkomt.  



• Het vermelden van datum, tijd van de dag, plek in je tuin en eventueel 
namen en ideeën  is belangrijk voor de beslissingen die je gaat nemen 
bij de definitieve inrichting van de tuin.Voor je er erg in hebt is het 
eerste heerlijke tuinseizoen voorbij. Waarschijnlijk heb je het huisje naar 
je zin ingericht en genoten van het leven op de tuin.  

• De winter die je thuis doorbrengt geeft je de tijd om, nu je de tuin kent, 
een goed onderbouwd tuinplan te maken.  

 

 

Het uiteindelijk plan 

• Neem je basistekening en een aantal vellen doorzichtig papier van 
gelijke afmeting. Teken telkens op een nieuw papier een ander plan van 
je tuin, waarbij je rekening houdt met je wensenlijst. Je zult er vast 
achter komen dat je eigenlijk te veel wilt in je tuin. Dat is bijna bij 
iedereen het geval. Weglaten is een kunst, minder is vaak meer! Je kunt 
nu de beslissing nemen om een boom weg te halen of juist te laten 
staan. De plek kiezen voor je groentebedden, je kasje, je vijver, je 
zonne- of schaduwterras enz. Weet je precies waar dingen moeten 
komen, dan kun je de definitieve tekening maken.  Handig is ook nu 
weer alles goed op maat in te tekenen. 

• Minstens zo belangrijk is het beplantingsplan. Welke plant wil je straks 
waar gaan zetten? Raadpleeg je tuindagboek en de foto’s die je hebt 
gemaakt. Hou bij je keuze rekening met wat aanwezig is en je wilt 
bewaren,met natte en droge plekken in de tuin en met zon en schaduw. 
De juiste plant op de juiste plaats, wat betreft de groeiomstandigheden, 
geeft het meeste succes. Ook hier weer, internet en boeken raadplegen, 
maar zeker ook overleggen met andere tuinliefhebbers. Misschien 
hebben zij wel stekken, zaad of jonge plantjes van soorten die jij 
bewonderde in hun tuin. Bomen, struiken en rozen planten met kale 
wortel plant en verplant je vanaf november tot maart als het niet vriest. 
Vaste planten kun je vanaf het voorjaar op hun plekje zetten. 

 
Heel veel succes met alle werk en geniet van de tuin.  



 

 

 

En…  een tuin is nooit af. Dat geeft niks. Dat is een deel van het plezier! 

 
 

Marie José Meertens  
 

 
Een paar handige sites 
www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren/ 
www.groei.nl 
www.tuinadvies.nl 
www.vogelbescherming.nl/nl/tuinvogel/tuininrichting 
www.vlinderstichting.nl 
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