
 

 

Mooie tuinplannen? 
Bespreek ze samen met tuincentrum Osdorp 

 

 
 

 

 

 

 

Een goed begin is het halve werk. 
 

De winter is bij uitstek de tijd om mooie tuinplannen te maken. Wil jij een goed advies over jouw 

tuinproject, handige tips krijgen van de experts of gewoon meer inspiratie opdoen? Bereid je dan 

goed voor en kom naar tuincentrum Osdorp!  



 

 

Inhoud 
 

Afhankelijk van de tuinklus is het belangrijk om vooraf over enkele zaken na te denken, zoals de 
ligging en de maatvoering van de tuin en jouw specifieke tuinwensen. Voor de ene tuinklus zal meer 
‘huiswerk’ moeten worden gedaan dan voor de ander. Gebruik dit document als leidraad en neem 

hem mee naar het tuincentrum voor het beste resultaat! 
 

1. Klant- en tuingegevens + tuinwensen 

2. De bestrating 

3. De erfafscheiding 

4. Een overkapping 

5. Een vijver 

6. De beplanting 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. klant- en tuingegevens + tuinwensen 
Naam:  

Postcode + huisnummer:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

 
1. Teken hieronder de vorm van de tuin en schrijf de maten erin die van toepassing zijn voor jouw 
tuinklus. Geef daarnaast aan waar de zon opkomt ten opzichte van de tuin.  
 

 



 

 

2. Wat zijn je tuinwensen en welke elementen moeten er minimaal in worden verwerkt? 

Zeker als de hele tuin nog moet worden aangelegd is het goed om een lijst te maken met je 

tuinwensen. Denk in ieder geval na over onderstaande zaken en houd daarbij ook rekening met de 

rest van het (toekomstige) gezin. Onze medewerkers en bevriende hoveniers kunnen je altijd 

voorzien van een goed advies dus kom vooral gezellig langs!  

 Kruis aan wat van toepassing is: 

Aantal terrassen:  

Tuinhuis, berging of ander bijgebouw:  

Veranda, overkapping of pergola:  

Planten en borders:  

Moestuin:  

Gazon:  

Vis- of zwemvijver:  

Tuinverlichting:  

Tuinbeeld of waterornament:  

Loungeset:  

Diningset of eettafel:  

Tuinhaard:  

Buitenkeuken of barbecue:  

Zandbak, trampoline of schommel:  

Vul aan:  

Vul aan:  

Vul aan:  

 

3. Zit je graag in de zon of zoek je liever verkoeling in de schaduw? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Houd je van snoeien, zaaien, maaien en andere tuinklusjes of heb je liever een 

onderhoudsvriendelijke tuin? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Welk tuinstijl past het best bij jouw / jullie smaak? 

Moet het een moderne, een landelijke of een natuurlijke tuin worden? Dit is vaak een lastige vraag 

om te beantwoorden. Heb jij nog geen idee of wil je eerst meer inspiratie opdoen? Neem dan eens 

een kijkje op onze Pinterest pagina waar wij meer dan 100 tuinontwerpen voor je hebben verzameld. 

Ga naar: (www.pinterest.com/osdorp/tuinontwerpen-ideeën) en neem eventueel foto’s mee van de 

tuin(en) die het meest aansluiten bij jouw / jullie smaak. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

2. De bestrating 
Is het hoog tijd om de bestrating in jouw tuin te gaan aanleggen of moet de oude bestrating ruimte 

maken voor iets nieuws? Onze mannen van steen staan altijd klaar om je vragen te beantwoorden, je 

van een goed advies te voorzien of een offerte voor je te maken. Denk vooraf in ieder geval na over 

de volgende zaken. 

1. Staat de indeling van de tuin al vast en weet je precies waar de bestrating moet komen te 

liggen? Neem dan alvast de maten op van de plekken die bestraat moeten gaan worden. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Welk soort bestrating past het best bij jouw / jullie smaak? 

Moet het een moderne, een landelijke of een natuurlijke tuin worden? Neem eens een kijkje op onze 

Pinterest pagina waar wij meer dan 80 bestratingsvoorbeelden voor je hebben verzameld. Ga naar: 

(www.pinterest.com/osdorp/bestrating-de-basis-van-je-tuin) en neem eventueel foto’s mee van de 

bestrating die het meest aansluiten bij jouw / jullie smaak. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Waar komt de tuinverlichting en moeten er eventueel stopcontacten of wifipunten in de tuin 

worden aangelegd? 

Wat voor tuinverlichting moet er in de tuin komen en op welke plekken? Het is belangrijk om hier 

vooraf over na te denken zodat de bekabeling alvast kan worden aangelegd. Ook als er 

stopcontacten in de tuin of bij een overkapping komen is het handig om dit vooraf duidelijk te 

hebben.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 4. Bewatering  

Moet er een automatisch bewateringssysteem in de tuin komen of voldoet een tuinslang ook? Als er 

een bewateringssysteem moet komen zal deze voor de bestrating moeten worden aangelegd.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

http://www.pinterest.com/osdorp/bestrating-de-basis-van-je-tuin


 

 

3. De erfafscheiding 
Is de erfafscheiding toe aan vervanging of is het tijd om de eerste erfafscheiding te plaatsen? Dan is 

het handig om vooraf over de volgende zaken na te denken. Onze medewerkers, timmerman en 

bevriende hoveniers kunnen je vragen beantwoorden, adviseren en een offerte voor je maken. 

1. Voor bouwwerken (hekken, muren of schuttingen), die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn 

moet officieel een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Neem voor meer 

informatie over wet- en regelgeving omtrent erfafscheiding contact op met je gemeente of kijk 

eens op www.juridischloket.nl. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Waar moet de erfafscheiding komen te staan? Meet de lengte op en denk alvast na over de 

gewenste hoogte, erfafscheiding mag maximaal 2 meter hoog zijn.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Welk soort erfafscheiding past het best bij jouw / jullie smaak? 

Met erfafscheidingen kan je veel leuke dingen doen, neem eens een kijkje op onze Pinterest pagina 

waar wij meer dan 120 voorbeelden voor je hebben verzameld. Ga naar: 

(www.pinterest.com/osdorp/tuinafscheiding-lekker-privé) en neem eventueel foto’s mee van 

voorbeelden die het meest aansluiten bij jouw / jullie smaak. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

  

https://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/koopwoning/omgevingsvergunning
http://www.juridischloket.nl/
http://www.pinterest.com/osdorp/tuinafscheiding-lekker-privé


 

 

4. Een overkapping 
Erg populair, praktisch en gezellig, een overkapping. Te gebruiken voor opslag in de winter en daarna 

als plek om te ontspannen en genieten van het buitenleven. Er zijn kant-en-klare blokhutten, 

overkappingen en veranda’s te krijgen, maar je kunt ook alleen de materialen kopen en zelf aan de 

slag gaan of een timmerman / hovenier om hulp vragen. Onze medewerkers, timmerman en 

bevriende hoveniers kunnen je vragen beantwoorden, adviseren en een offerte voor je maken. Denk 

vooraf in ieder geval na over de volgende zaken.  

1. Bij overkappingen, schuren en andere bijgebouwen kan je te maken krijgen met beperkingen 

door wet- en regelgeving. Kijk vooraf op het internet of jouw overkapping beperkt wordt door 

enige wet- of regelgeving of neem contact op met je gemeente voor meer informatie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Waar moet de nieuwe overkapping allemaal aan voldoen? 

Moet de overkapping afgesloten kunnen worden zodat je er veilig je spullen onder kunt opslaan, 

moet eronder gekookt kunnen worden of moet er misschien een houtkachel of andere brander in 

komen? Allemaal zaken om goed over na te denken. Kruis hieronder aan wat van toepassing is: 

 ja/nee 

Mogelijkheid om (een deel) af te sluiten:  

Houtkachel:  

Terrasverwarmer op gas of elektra:  

Mogelijkheid om eronder te koken:  

Verlichting:  

Stopcontacten:  

Internet:  

Vul aan:  

 

3. Meet alvast de maximale lengte en breedte op van waar de overkapping moet komen te staan. 

Moet je lounge- of diningset erin komen te staan? Houd hier dan ook rekening mee.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Wat voor soort overkapping past het best bij jouw / jullie smaak? 

Overkappingen zijn er in allerlei vormen en maten, heb jij al eens nagedacht wat het best in jouw tuin 

zal passen? Neem eens een kijkje op onze Pinterest pagina voor meer inspiratie, daar hebben wij 

meer dan 80 voorbeelden van veranda’s en overkappingen voor je op een rij gezet. Ga naar: 

(www.pinterest.com/osdorp/overkappingen-verandas-afdakjes) en neem eventueel foto’s mee van 

de voorbeelden die het meest aansluiten bij jouw / jullie smaak. 

http://www.pinterest.com/osdorp/overkappingen-verandas-afdakjes


 

 

5. Een vijver 
Ben jij gek op water, dan is een vijver een logische keuze. Vijvers kunnen op maat worden aangelegd 

of kant-en-klaar als vijverbak worden geleverd. Onze vijverexperts kunnen je vragen beantwoorden, 

adviseren en een offerte voor je maken. Denk vooraf in ieder geval na over de volgende zaken. 

1. Waar moet de nieuwe vijver allemaal aan voldoen? 

Moeten er vissen in komen, wil je erin kunnen zwemmen, moet er een fontein, waterornament of 

misschien een mooie waterval in komen en zijn er nog jonge (klein)kinderen in het spel? Allemaal 

zaken om over na te denken voordat de vijver wordt aangelegd. Kruis hieronder aan wat van 

toepassing is: 

 ja/nee 

Vissen:  

Zwemmen:  

Waterornament of fontein:  

Verlichting:  

Kinderen:  

Vul aan:  

Vul aan:  

Vul aan:  

 

2. Wat voor vijver past het best bij jouw / jullie smaak? 

Vijvers, groot of klein, diep of ondiep het kan allemaal. Zijn jouw wensen al duidelijk of wil je eerst 

nog wat inspiratie opdoen? Kijk voor meer dan 60 spraakmakende voorbeeldvijvers eens op onze 

Pinterest pagina. Ga naar: (www.pinterest.com/osdorp/vijver-voor-leven-in-je-tuin/) en neem 

eventueel foto’s mee van de voorbeelden die het meest aansluiten bij jouw / jullie wensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pinterest.com/osdorp/vijver-voor-leven-in-je-tuin/


 

 

6. De beplanting 
Beplanting zorgt ervoor dat de tuin ook daadwerkelijk een tuin wordt, het is zoals ze zeggen 'de ziel van de 

tuin'. Onze groenexperts staan altijd klaar om je vragen over beplanting te beantwoorden. Ook voor de 

beplanting in je tuin is wat denkwerk vereist, denk in ieder geval na over de volgende zaken. 

1. Vind je het leuk om te tuinieren?  

Deze vraag bepaalt eigenlijk al heel veel. Een gazon zal onderhoud nodig hebben, zoals bemesten, ont-

mossen, verticuteren en natuurlijk maaien. Een bol-buxus zal minimaal één keer per jaar moeten worden 

gesnoeid om zijn bolvorm te behouden en een vlinderstruik snoei je in 't voorjaar helemaal terug zodat de 

plant volgend jaar niet je hele tuin overneemt. Als je zo min mogelijk werk wilt hebben zal je een aantal 

mogelijkheden moeten ontwijken. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Is de tuin, of zijn de borders waar de planten in komen te staan zonnig of juist niet? 

Sommige planten hebben zon echt nodig en andere kunnen geen zon verdragen. Geef in hoofdstuk één 

van dit document ‘Algemene klant- en tuingegevens’ aan waar de planten in jouw tuin moeten komen te 

staan en waar de zon opkomt ten opzichte van de tuin.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Welke kleuren vind je mooi en passen bij het tuinontwerp? 

Planten zijn er in ontelbare kleuren en maten, de ene kies je voor de kleur van de bloemen en de ander juist 

om de kleur of vorm van het blad. Welke kleuren vind je mooi en passen goed bij jouw tuin? Neem ook 

eens een kijkje op onze Pinterest pagina met mooie beplantingsvoorbeelden in diverse kleurthema’s, ga 

naar (www.pinterest.com/osdorp/tuinplanten-het-hart-van-de-tuin/) en laat je inspireren! Onze tuinexperts 

kunnen je adviseren over bloeiperiodes, standplaatsen en hoogtes zodat je het hele jaar kunt genieten van 

een prachtige tuin. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Wat voor soort grond ligt er in jouw tuin? 

De grondsoort is ook bepalend voor de plantkeuze, is jouw tuin van kleigrond, veengrond of zandgrond? 

Geen idee? Kijk dan eens op de volgende website en klik op de kaart aan waar je woont, linksonder vind je 

dan meer informatie over de bodem. 

(http://www2.hetlnvloket.nl/mijndossier/grondsoortenkaart/GRONDSOORTEN13.HTML)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.pinterest.com/osdorp/tuinplanten-het-hart-van-de-tuin/
http://www2.hetlnvloket.nl/mijndossier/grondsoortenkaart/GRONDSOORTEN13.HTML

