
Het is goed om van te voren na te denken over uw wensen en eisen voor een 
nieuwe tuin of eventuele aanpassing aan een bestaande tuin.

 
Met dit formulier kunt u uw tuinwensen in kaart brengen en zo ook wat langer 

stilstaan bij belangrijke details. Het formulier vormt het startpunt van een 
kennismakingsgesprek met onze tuinontwerper. Geeft u bij de vragen aan wat voor 

u van toepassing is, meerdere antwoorden zijn vaak mogelijk. Tijdens het eerste 
gesprek zullen we deze lijst samen met u doorlopen.

Kennismaken en wensen 

bespreken

We maken een

voorlopig ontwerp

Presentatie en feedback

verwerken

Uitwerken definitieve 

ontwerp

Realiseren van het project,  

de schop gaat de grond in

Naam   

Adres   

Postcode           Plaats 

E-mailadres  

Telefoon    Mobiel               

Gezinssamenstelling 

Evt. gegevens nieuw adres 

voor een tuinontwerp / aanpassing

Inventarisatielijst

Onze aanpak



Inventarisatie

Leeftijd van de woning

  Nieuwbouw    25 - 50 jaar

  < 25 jaar    > 50 jaar

Ligging t.a.v. zon

  Noord   Zuid    Geen idee

  Oost    West

Het type woning

  Rijwoning (geen hoekwoning)

  Hoekwoning

  Twee onder één kap

  Bovenwoning met dakterras / tuin

  Vrijstaand in de stad / het dorp

  Vrijstaand buitengebied

  Boerderij

  Bungalow

  Anders, namelijk: 

De directe omgeving is

  Stedelijk  

  Landschappelijk

  Aan open water 

  Anders, namelijk:

Bodemgesteldheid:

  Zand     Veen

  Klei     Leem

  Geen idee  

  Anders, namelijk:

De bodem is overwegend: (meerdere antwoorden mogelijk)

  Nat  

  Droog 

  Niet te nat of te droog

  Anders, namelijk:

Mogelijke verontreiniging in de bodem:

  Grote wortelstronken

  Elektriciteitskabels

  Buizen: riolering, drainage, e.d.

  Chemische verontreiniging / asbest / restafval bielzen

  Anders, namelijk:

Het ontwerp is bedoeld voor de aanleg/aanpassing van de:

  Voortuin    Zijtuin

  Achtertuin    Tuin rondom de woning

  Anders, namelijk: 

Bereikbaarheid van de tuin:

  Direct naast een weg   Via brandgang

  Over water    Door de woning/garage

  Anders, namelijk: 

Aanwezig is:

  Tuinmuren    Haag of hagen

  Schutting    Pergola / colonnade

  Anders, namelijk:    Grote Bomen

Storende factoren:

  Inkijk     Uitzicht op gebouw(en)

  Ramen van buren   Geluid van wegen/auto’s

  Anders, namelijk: 

Gewenst is:

  Privacy naar: (buren, omgeving, e.d.)

  Uitzicht op:

  Luwte

  Geluidswerende afscheiding

  Transparante erfafscheiding

  Anders, namelijk: 



De tuin is voor mij een:

  Schilderij om naar te kijken    Verlengde van mijn woonkamer    Speeltuin voor de kinderen

  Hobbyruimte / bezig zijn met groen   Een plek om tot rust te komen    Een plek om gasten te ontvangen 

  Een plek om te koken en te eten    Anders, namelijk:

In mijn tuin wil ik graag

  Zonneterras       Schaduwterras     Overkapt terras (veranda) 

  Hoofdterras minimaal __ personen    Terras aan het water    Hoogteverschillen

  Vijver        Zwembad / zwemvijver    Waterobject / ornament

  Buitenspa / sauna / buitendouche    Buitenkeuken / barbecue   Vuurplaats / haard / schaal

  Tuinberging / tuinhuis      Opbergplaats brandhout   Schutting / tuinmuur / hagen

  Pergola / colonade      Gazon / kunstgras     Laadplek robotmaaier

  Potterie / plantenbakken     Speeltoestellen    Sculptuur / kunstobject

  Parkeerplaats voor minimaal __ auto’s    Plaats voor laadpaal (auto)   Verlichting

  Plek voor afvalcontainers     Plek voor droogmolen    Sproeisysteem

  Anders, namelijk:

Voor de nieuwe bestrating / verharding gaat onze voorkeur uit naar: (meerdere antwoorden en combinaties mogelijk)

  Beton           Klinkerverharding     Grootformaat tegels    Natuursteen

  Keramiek           Hout / houtcomposiet (vlonders)   Gebakken stenen (klei)    Gravel / grind / split

  Anders, namelijk:

Wensen t.a.v. kleurgebruik

  Geel           Bruin                 Rood    Grijs    Antraciet / zwart   Zandkleuren  

  Anders, namelijk:

Van de huidige bestrating:

  Mag alles weg   

  Wil ik graag alles behouden

  In de tuin ligt nu nog niets

  Wil ik graag enkele elementen behouden, namelijk: 

Bestrating
De bestrating is een belangrijk onderdeel van uw tuin, hieronder kunt u aangeven 

welk type bestrating volgens u in aanmerking komt voor uw tuin.

Tuinbeleving

Mijn tuinbeleving is te omschrijven als:

  Landelijk     Klassiek     Modern     Romantisch

  Strak, recht lijnenspel    Organisch, gebogen lijnen   Barok (symmetrie)    Japans

  Basic (less is more)    Mediterraan / Ibizastijl    Engels/cottage

  Anders, namelijk: 



Schets

PRINTEN OPSLAAN

Voorkeuren voor beplanting

  Veel wintergroene planten    Veel bloei    Volwassen beplanting    Haagjes  

  Klimplanten      Grassen / Varens   Fruit / leifruit / kruiden    Weelderig

  Onderhoudsarme beplanting    Rustig    Gemengde borders    Vogellokkers

  Vlinder- en bijenlokkers / biodiversiteit   Bomen    Meerstammige bomen    Vormbomen

Budget Extra aantekeningen

Tot slot van deze inventarisatie nog een vraag over het bedrag
dat u voor de aanleg van uw nieuwe tuin denkt te besteden.

  € ______________ budget   Nog geen idee

Beplanting

Van de huidige beplanting:

  Mag alles weg   

  Wil ik enkele planten / bomen behouden

  Wil ik zo veel mogelijk behouden

Maak eventueel een lijst met planten die u graag in uw tuin gebruik of eventueel hergebruikt ziet!

Wensen t.a.v. kleurgebruik

  Wit           Geel                 Groen        Blauw            Paars / lila   Roze

  Rood           Oranje                Geen voorkeur       Anders namelijk: 

Planten die absoluut niet in de tuin mogen komen i.v.m. bijvoorbeeld allergieën:
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