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1Kies een  
soort tuin Van harte gefeliciteerd  

met je nieuwe huis! 

Het klussen kan beginnen. Én het aanleggen van  

de tuin. Want straks wil je een fijne, groene tuin  

waarin je kunt ontspannen en gezellig samenzijn  

met vrienden of familie. Een tuin waar kinderen  

kunnen spelen en ontdekken. 

Het is ook een plek waar je op uitkijkt vanuit je huis.  
Daarom wil je dat de tuin er mooi uitziet. Maar waar  
begin je? Deze brochure helpt je op weg! 

De eerste stap

De eerste stap is: bedenken wat voor soort tuin je wilt.  
Wil je dat je kinderen er kunnen spelen? Heb je graag  
een natuurlijke, levende tuin? Kies je voor een stadstuin?  
Of een tuin die weinig onderhoud vraagt? Denk hierover  
na voordat je een ontwerp maakt. 

maak een  
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van de tuin
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Zorg voor voldoende groen in je tuin.  
Dat heeft allerlei voordelen:
 

 ■ Je brengt de natuur dichtbij huis. In de lente zie je bloem-
knoppen openspringen, in de zomer fladderen er vlinders 
voorbij. In de herfst krijgen de blaadjes prachtige kleuren. 
En in de winter geniet je van berijpte of besneeuwde  
takken. 

 ■ In de zomer zorgt een groene tuin voor verkoeling.  
Ook heb je meer zuurstof om je heen en een betere  
luchtkwaliteit. 

 ■ In een groene tuin kan het water makkelijker wegstromen 
tijdens een regenbui. Zo voorkom je overstromingen in je 
straat en in je wijk. 

 ■ Je dempt stadsgeluiden: in je tuin hoor je vogeltjes  
fluiten en blaadjes ritselen. Je hebt de geluiden uit de  
natuur vlakbij.  

 ■ Je hebt lagere energielasten: een groen dak zorgt voor  
betere isolatie. En zet je een boom in je tuin, dan  
heb je geen airco nodig. 

 ■ Een groene tuin maakt je huis aantrekkelijker.  
Zo verhoog je de waarde van je huis. 
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Maak een
tuinplan 2

stap 2

kies een   
soort tuin 

stap 1

verbeter  
de bodem

stap 3

aanleggen  
van de tuin

stap 4

onderhouden  
van je tuin

stap 5stap

2
maak een  
tuinplan

Richt je tuin in grote lijnen in: meet de tuin op,  

teken hem op papier na en bedenk waar je wat  

in je tuin wilt plaatsen. Waar wil je planten zetten  

of een moestuin aanleggen? Waar komt een 

schuurtje of een terras? Waar is zon en waar  

is schaduw in je tuin? 

Lees de tips en bekijk de ontwerpen  
van vier voorbeeldtuinen:

De kindvriendelijke tuin 
spelen en ontdekken

De levende tuin 
de natuur dichtbij

De onderhoudsvriendelijke tuin  
als je geen groene vingers (of een drukbezette agenda) hebt

De stadstuin 
een heerlijk beschutte loungeplek 

inhoud
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maak een  
tuinplan

De kindvriendelijke tuin

Speeltafel

Groene tuinafscheiding

Speelgazon

Appelboom

Pergola met  
schommel en fruit

Meerstammige boom  
voor bijv. een boomhut

Groen dak met keien 
en boomstammetjes

Verhoogde bakken om  
groenten in te verbouwen

Terras van flagstones  
met daartussen kruiptijm
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Spelen en ontdekken 

 ■ Een grasveld is onmisbaar als je kinderen hebt: op het gras 
kan je kind spelen en ’s zomers zet je er een opblaasbadje neer. 

 ■ Kinderen willen ontdekken. Een speeltafel en een waterbak 
zijn daarom leuk. Niet alleen om te spelen, maar ook om  
bijvoorbeeld kikkervisjes te laten uitgroeien of waterplanten  
te kweken.

 ■ Leg een moestuin aan, waar je kind zelf tomaten, aardbeien 
en kruiden kan kweken. 

 ■ Plaats een pergola. Die zorgt voor schaduw en je kunt ’m  
laten begroeien, bijvoorbeeld met druiven. Ook kun je er  
een schommel aan hangen. 

 ■ Een beetje rommel in de hoek of een plek om te verstoppen  
is fijn voor de kinderen en voor kleine beestjes in je tuin.

Bomen
Goudreinet - Malus
Papieresdoorn – Acer griseum 

meerstammig

Heesters/struiken
Paarse vlinderstruik – Buddleia
Amerikaanse bosbes – Accinium
Dwergsering – Syringa palabin
Kronkelhazelaar – Corylus contorta
Olijfwilg – Elaeagnus ebbingei

Vaste planten 
Herfstanemoon – Anemone hybride
Lampenpoetsergras –  

Pnnisetum hamln
Lavendel – Lavandula munstead
Zonnehoed – Echinacea purpurea
Duizendblad – Achillea millefolium

Dit zet je in je moestuin 
Thijm – Rozemarijn – Salie – Venkel – Citroenmelisse –Wilde Marjolein, 
Origanum vulgare – Bieslook, Allium schoenophrasum – Daslook, allium 
ursinum – Appelboom – Aalbesstruik – Oorbellenplant, leicesteria formosa 
– Bosaardbei, Fragaria vesca

Planten en bomen voor de 
kindvriendelijke tuin

Goudreinet

Vlinderstruik

Lavendel
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De levende tuin

Tuinafscheiding  
van wilgentenen

Krentenboom,  
vogellokkend

Sedum of kruidendak  
op berging

Waterschaal

Gazon

Pergola met leifruit

Meerstammige boom

Groene beukenhaag

Ovaal terras wordt  
meer organisch

Halfopen bestrating  
van klinkers

Border: langdurige bloei,
en insectenlokkend
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De natuur dichtbij 

 ■ Zorg voor veel groen in je tuin, waardoor je vlinders en  
vogels lokt. Zet ook een waterschaal neer: vogels uit de  
buurt komen dan naar jouw tuin voor een verkoelend bad.

 ■ Zorg dat er iedere maand iets bloeit. Dan hebben vogels  
en insecten steeds wat te eten en is er altijd kleur in je tuin. 

 ■ Maak het terras van klinkers die iets verder uit elkaar liggen,  
een ‘open bestrating’ heet dat. Het regenwater kan zo  
makkelijker wegzakken in de grond. En dat is goed voor de  
planten in je tuin en voorkomt wateroverlast. 

 ■ Leg een groen dak op je schuur. Dit heet ook wel een  
sedumdak (sedum is een soort vetplantje). Een groen dak  
houdt water vast en geeft verkoeling in de zomer. 

 ■ Plaats een pergola. Die geeft schaduw en je kunt er leifruit,  
frambozen of bramen laten groeien. Dat zorgt voor veel  
kleur in je tuin. 

maak een  
tuinplan

Bomen
Krentenboom –  

Amelanchier lamarckiii
Chinese kornoelje – Cornus kousa

Heesters/struiken
Wilde roos – Rosa rugosa
Kardinaalshoed – Euonymus eurapaeus
Broodboom – Aucuba japonica
Bosbes – Vaccinium vitis-idaea
Schijnhazelaar –  

Corylopsis pauciflora
Sneeuwbal – Viburnum davidii

Vaste planten 
Prachtkaars –  

Gaura lind. whirling butterflies
Kattenkruid – Nepeta Senior

Planten en bomen  
voor de levende tuin

Chinese kornoelje

Wilde roos

Kardinaalshoed

Kattenkruid
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De onderhoudsvriendelijke tuin

Groen dak

CorTen stalen border  
35 cm hoog

Dakboom:  
natuurlijke schaduw

CorTen stalen border  
20 cm hoog

Weelderige border, makkelijke 
doorbloeiende planten

Terras van grote tegels 
met brede voeg

Terras om te loungen  
en te eten Staptegels

Gazon
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Als je geen groene vingers hebt 
(of een drukbezette agenda)  

 ■ Maak het terras van grote tegels met een brede voeg.  
Het regenwater kan zo makkelijker wegzakken in de grond.  
En dat is goed voor de planten in je tuin. Daarnaast zijn deze  
tegels eenvoudig schoon te houden. 

 ■ Zorg voor sterke vaste beplanting die weinig verzorging nodig 
heeft. Deze planten staan langdurig in bloei en trekken veel  
vlinders en insecten aan. Zet de planten in verhoogde borders, 
overzichtelijk bij elkaar: dat is makkelijker bij het onderhoud. 

 ■ Beplant de bodem met groene bodembedekkers, zoals  
ooievaarsbek. Dit scheelt later een hoop onkruid wieden. 

 ■ Plaats een dakboom op het terras. Zo heb je natuurlijke schaduw.   
 ■ Leg een sedumdak (groen dak) op je schuur. Sedum is een  

soort vetplantje. Een groen dak houdt water vast en geeft  
verkoeling in de zomer. 

maak een  
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Bomen
Krentenboom –  

Amelanchier lamarckiii
Dak amberboom – 

 Liquidambar gumball

Heesters/struiken
Chinese roos – Hibiscus syriacus
Kransspirae –  

Stephanandra incisa
Pluimhortensia –  

Hydrangea limelight
Dwergsering – Syringa palabin
Hertshooi – Hypericum hidcote

Vaste planten
Prachtkaars –  

Gaura lind. Whirling Butterflies
Zonnehoed – Echinacea purpurea
IJzerhard – Verbena bonariensis
Fijnstraal –  

Erigeron karvinskianum
Etagebloem – Phlomis russeliana
Herfstaster –  

Aster noae-angliae
Ooievaarsbek –  

Geranium rozanna

Planten en bomen voor de  
onderhoudsvriendelijke tuin

Krentenboom 

Pluimhortensia

Zonnehoed

Herfstaster
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De stadstuin

Groen dak

Beplanting weelderig  
van bloei en geurend

Dakboom:  
natuurlijke schaduw

Vierkantpalen met  
toscaanse jasmijn

Zitplekje met grind  
en grassen

Loungeterras

Terras van grote tegels 
met brede voeg
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Bomen
Japanse esdoorn –  

Acer palmatum
Zuilbeuk – Fagus sylvatica dawyck

Heesters/struiken
Hemelse bamboe –  

Nandina domestica 
Toscaanse jasmijn –  

Trachelospermum
Toverhazelaar – Hamamelis mollis
Mahoniestruik – Mahoniaa bealii
Sneeuwbal – Viburnum davidii
Amerikaanse sering –  

Ceanothus conchav

Vaste planten
Ooievaarsbek – Geranium rozanne
Kaukasische Vergeet mij niet – 

Brunnera Jack Frost
Vetkruid – Sedum matrona
Purperklokje –  

Heuchera plumpudding
Kattenkruid – Nepeta senior 
Leliegras – Lirope muscari
Lampenpoetsersgras –  

Pennisetum hamln

Planten en bomen  
voor de stadstuin

Japanse Esdoorn

Amerikaanse sering

Kaukasische vergeet me niet

Lampenpoetsersgras

Een heerlijk  
beschutte loungeplek   

 ■ Plaats groene hagen en schuttingdelen  
voor meer beschutting en privacy. 

 ■ Zorg voor wilde bloemen en grassen,  
die vlinders en insecten aantrekken. 

 ■ En zet aan het eind van het terras robuuste 
vierkante palen met Toscaanse jasmijn. 

 ■ Plaats een dakboom op het terras.  
Zo heb je natuurlijke schaduw.   

inhoud kies een   
soort tuin 

stap 1

verbeter  
de bodem

stap 3

aanleggen  
van de tuin

stap 4

onderhouden  
van je tuin

stap 5stap

2
maak een  
tuinplan



14

wv

Verbeter  
de bodem 3Je tuin is nu nog een grote zandbak.  

Hooguit  heeft de aannemer er een tegelpaadje  

in neergelegd. Straks wil je groen in je tuin.  

Hiervoor is het nodig om de grond te verbeteren. 

Planten kunnen dan beter voedingsstoffen opnemen. Je kunt  
de bodem verbeteren door 60 centimeter diep de tuingrond om 
te spitten. Handig is om dit gezamenlijk met je buren te doen,  
dat scheelt in de kosten. 

Tip: 

Vraag de aannemer die tijdens de bouw toch al in je buurt  
bezig is om dit te doen! Leg vervolgens hoogwaardige compost  
aan in de tuin. 

kies een   
soort tuin 
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aanleggen  
van de tuin

stap 4

onderhouden  
van je tuin
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maak een  
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Aanleggen  
van de tuin Je kunt je tuin zelf aanleggen of een hovenier  

vragen dat (deels) te doen. Dit hangt ervan af  

wat je budget is, en of je ervaring hebt met  

tuinieren. 

Tegels?

Meestal zijn tegels duurder dan beplanting. Ook heb je een  
stratenmaker nodig om de tegels te leggen. Naast een goede  
bodem is het belangrijk dat de grond egaal is en goed afwatert  
van je huis af het groen in.

Zet de planten met potjes eerst op zijn plek en kijk dan van een 
afstandje voordat je ze in de grond plaatst. Let er hierbij op of de 
planten zon of juist schaduw nodig hebben. Plaats planten die hoog 
kunnen worden naar achteren en kleine planten voorin de border. 

Altijd een bloeiende tuin

Het is mooi om bij de aanleg van je tuin een mix te maken van 
planten die op een verschillend moment bloeien. Zo heb je het  
hele jaar door een mooie, bloeiende tuin.

inhoud
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5Onderhouden
van je tuin
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aanleggen 
van de tuin
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5
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En dan nu genieten van je mooie groene tuin!  

Natuurlijk is het af en toe nodig de tuin te  

onderhouden. Als je de juiste beplanting hebt  

gekozen, hoeft dit niet veel werk te zijn. Maar  

het is wel nodig om bijvoorbeeld de heggen en 

grote struiken een of twee keer per jaar te snoeien. 

En in het begin, als de planten nog niet volgroeid 

zijn, moet je af en toe onkruid wieden. 

Tip: 

Als je onkruid weghaalt, doe dan regelmatig een klein rondje  
in plaats van één keer heel veel. Dan blijft het prima te doen. 

Houd ook de bodem in de gaten. Vul ieder jaar bij met goede  
compost. En laat de afgevallen bladeren in je border liggen.  
Ze verteren vanzelf en ze zijn goed voor je planten.  
Ook bladeren van je terras en het gras kun je in de border  
onder de planten verspreiden. 

inhoud
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Nog meer tuintips! 

 ■ Heb je nog geen plannen voor je tuin? Kijk om je heen!  
Loop door de wijk om andere tuinen te bekijken.  
En kijk naar de planten die het daar goed doen.  
Ook bij Duurzaamheidscentrum Weizigt kun je 
langs komen om inspiratie op te doen. Of kijk op  
sociale media als Pinterest en Instagram, of leen  
een mooi tuinboek uit de bibliotheek. 

 ■ Zet een regenton neer. Dat ziet er leuk uit en je  
bespaart er veel water mee. In een wadi, een verdiept 
stuk tuin, kun je ook regenwater opvangen. Het water 
zakt dan langzaam in de grond. In de wadi kun je  
allerlei soorten planten zetten, zoals kattenstaart,  
watermunt en pinksterbloem. 
 

 ■ Als je bomen wilt planten, overleg dan met je buren.  
Zo voorkom je dat je hen lastigvalt met veel schaduw. 
Plant zeker twee meter uit de erfgrens. 
 

 ■ Met een insectenhotel lok je allerlei soorten  
bijen en insecten naar je tuin. 

 ■ Zorg voor nest -en schuilplekjes voor dieren in  
je tuin. Verschillende dieren in de tuin verhoogt  
de biodiversiteit.  

 ■ Egels komen graag in een tuin waar voldoende  
slakken en insecten te vinden zijn. Een egelhuis  
biedt een slaapplek en een plek om de winter  
door te komen.  

 ■ Plant mooie bloeiers die vlinders en bijen  
aantrekken. 
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Meer tips over planten? 
Kijk in de plantenlijst op pagina 22.

Meer over het verbeteren van je leefomgeving?
Kijk op www.groenblauwdordrecht.nl

inhoud
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Makkelijke bodembedekkers
 ■ Vrouwenmantel,  

Alchemilla mollis
 ■ Ooievaarsbek, Geranium
 ■ Schoenlappersplant, Bergenia
 ■ Klokjesbloem, Campanula
 ■ Maagdenpalm, Vinca minor
 ■ Bosaardbei (halfschaduw)
 ■ Kruipend zenegroen (heel plat)

Zonaanbidders  
deze kunnen minstens 6 uur  
in de zon

 ■ Kattenkruid, Nepeta
 ■ Duizendblad, Achillea
 ■ Zonnekruid, Helenium
 ■ Margriet, Leucanthemum
 ■ Dropplant, Agastache
 ■ Bergamotplant, Monarda
 ■ Herfstaster
 ■ Lavendel
 ■ Rode zonnehoed, Rudbeckia
 ■ Hemelsleutel,  

Sedum spectabile
 ■ Akelei, Aquilegia
 ■ Muurbloem, Erysimum cheiri
 ■ Brandkruid, Phlomis russeliana

 

Schaduwliefhebbers
 ■ Gele dovenetel
 ■ Longkruid, Pulmonaria
 ■ Daslook, Allium ursinum
 ■ Lelietjes-van-dalen
 ■ Bosaardbei, Fragaria vesca
 ■ Bosanemoon
 ■ Gewone eikvaren,  

Polypodium vulgare
 ■ Mannetjesvaren,  

Dryopteris filix mas
 ■ Persicaria, Duizendknoop
 ■ Zilverkaars, Actae simplex
 ■ Sneeuwaster, Aster divaricatus
 ■ Amandelwolfsmelk,  

Euphorbia amygdaloides

Klimmers
 ■ Kamperfoelie,  

Lonicera periclymenum
 ■ Blauweregen, Wisteria,  

roze, wit of paars 
 ■ Klimop, bloemen zijn voedsel-

bron voor bijen in het najaar
 ■ Bosrank, Clematis
 ■ Druif, Vitis
 ■ Jasmijn, Jasminum oficinale, 

zeer lange bloeiperiode

Lekkers uit je tuin 
 ■ Thijm
 ■ Rozemarijn 
 ■ Salie
 ■ Venkel
 ■ Citroenmelisse
 ■ Wilde Marjolein,  

Origanum vulgare
 ■ Bieslook, Allium schoenophrasum
 ■ Daslook, allium ursinum
 ■ Appelboom, Malus
 ■ Aalbesstruik
 ■ Oorbellenplant,  

Leicesteria formosa
 ■ Bosaardbei, Fragaria vesca

Handige hegjes
 ■ Liguster ovalifolium  
 ■ Japanse hulst, Ilex crenata
 ■ Meidoorn, Crataegus monogyna
 ■ Taxus baccata
 ■ Beuk, Fagus sylvatica
 ■ Berberis thunbergii,  

ook roodbladige soorten

Winter en vroege voorjaar
 ■ Winterjasmijn,  

Jasminum nudiflorum 
 ■ Kerstroos, Helleboris 
 ■ Daslook, Allium ursinum
 ■ Bollen en knollen:  

Sneeuwklokjes, Winteraconiet, 
botanische narcissen en tulpen 

In elke tuin een boom
 ■ Wilg (om te knotten, kies  

een soort met forse katjes!)
 ■ Appelboom, Malus soorten
 ■ Krentenboompje
 ■ Japanse esdoorn,  

Acer palmatum
 ■ Beverboom, Magnolia
 ■ Meidoorn, Crataegus laevigata
 ■ Gele Kornoelje, Cornus mas 

(eetbare bes)

Vlinderlokkers
 ■ Vlinderstruik, Buddleja davidii 

(heb je een kleine tuin,  
neem dan bijvoorbeeld  
de Blue Chip)

 ■ Beemdkroon, Knautia
 ■ Hemelsleutel, Sedum
 ■ IJzerhard, Verbena hastata en  

Verbena bonariensis
 ■ Jasmijn,  

Jasminum officinale, klimmer

Vogeltrekkers
 ■ Vuurdoorn, Pyracantha
 ■ Dwergmispel, Cotoneaster
 ■ Zuurbes, Berberis
 ■ Gelderse roos, Viburnum opulus

Plantenlijst voor een  
groene en gevarieerde tuin 

inhoudinhoud
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Deze brochure is onderdeel van de  
opgave ‘Groenblauwe Stad’.  

In Dordrecht werken de gemeente, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en bewoners samen aan het verbeteren van de 
kwaliteit van de leefomgeving. Dat doen ze door het toevoegen  
van natuur (groen) en water (blauw). Zo verhogen ze het welzijn  
van de Dordtenaren. Tegelijk maken ze de stad klimaatbestendig  
en helpen ze de natuur. Meer informatie over deze opgave staat  
op www.groenblauwdordrecht.nl.

Duurzaamheidscentrum Weizigt

Bezoekadres
Van Baerleplantsoen 30
3314 BH Dordrecht
Telefoon: 078 - 7708200

www.weizigt.nl

http://www.groenblauwdordrecht.nl
http://www.weizigt.nl
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