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HET VERLANGEN NAAR LESS IS MORE…… 
 

 
 
Op een doordacht tuinontwerp vind je een duidelijke  schaal en de Noordpijl.  

“Wil jij ook Tuinontwerper worden of zoek je juist  
die ene gepassioneerde Tuinontwerper?”  
 

Je eigen tuinontwerper zijn: 
Een tuin ontwerpen is meer dan wat lijnen of vlakken op je papier. Het is een vertaling  
van jouw gedachten, dromen en gevoelens….de vertaling van een verlangen. 
 
Het begint bij de inventarisatie van de vaste gegevens zoals het huis of bedrijfspand,  
vervolgens kijk je of er bomen of elementen in de tuin staan die eventueel gespaard  
kunnen/ moeten worden. 
Verder bekijk je hoe de zon in de tuin schijnt en waar de schaduwplekken zijn. 
 
Zo ga je stap voor stap steeds een fase verder tot het tuinontwerp jouw droomtuin omschrijft. 
Neem er de tijd voor, je legt tenslotte niet ieder jaar een nieuwe tuin aan. 
Helaas hoor ik nog veel te vaak dat de tuin net niet is geworden wat men verwacht  
had en de oorzaak ligt dan toch bij te overhaast aan de slag gaan of een  
tuinontwerp wat niet goed doordacht is. 
 
Ik wil je graag helpen om stap voor stap je eigen tuin te ontwerpen. Volg de artikelen op 
www.mijntuingeheim.nl  of laat mij vertellen hoe het werkt door het ebook “Mijn Tuingeheim” 
 

 
 
Wil je nu direct alles weten over het stappenplan klik dan op de volgende link: 
www.mijntuingeheim.nl/tuingeheim-pakket en je kunt direct beginnen. 
 
Dit is een compleet pakket waarmee je zonder voorkennis je eigen tuin kunt ontwerpen.  
Bij dit digitale product vind je een inventarisatielijst, hoe je het Programma van eisen maakt,  
waarom een Moodboard zo handig is en natuurlijk hoe je stap voor stap al deze  
informatie bundelt in je eigen Tuinontwerp. 
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Een tuinontwerp laten maken: 
Het vinden van een Tuinontwerper die juist jouw wensen kan vertalen in een passend  
tuinplan is niet altijd even makkelijk. 
Mijn advies is: ga op je gevoel af, als het klikt en je het idee hebt dat je op een  
golflengte zit dan zal het resultaat er ook naar zijn.  
 
Vraag ook na bij referenties of vraag om voorbeelden van eerder gemaakte  
ontwerpopdrachten. 
 
 
“Maar welke vakman moet ik vragen voor een professioneel tuinontwerp?” 
 
 

  
 
Een professionele Tuinontwerper neemt de tijd om jou w wensen te bespreken.  
 
 
 
Ik zal je de verschillen uitleggen:  
De Hovenier is vooral een man (of vrouw) van de praktijk en ontwerpt meestal met de  
gedachte om een opdracht binnen te halen.  
Vaak laat de hovenier zich ook leiden door de meest voor de hand liggende producten. 
 
De Tuinontwerper richt zich meer op de vormgeving en het design van jouw tuin. Meestal werkt de 
tuinontwerper als zelfstandige maar kan ook werken in opdracht van een tuincentrum of hovenier. 
 
Let op:  ook onder de tuinontwerpers zijn er verschillende opleidingsnivo’s  wat vaak is terug  
te zien in de kwaliteit van de tuinontwerpen. 
Een professionele tuinontwerper combineert de vormgeving met de gedachte van de praktische 
uitvoering in het achterhoofd. 
 
De Tuinarchitect heeft een langere opleiding gevolgd en kan bij bewezen kwaliteiten ook geregistreerd 
staan bij het register van Tuin- en landschapsarchitecten. 
Kijk op www.nvtl.nl wat dat precies inhoud en welke tuinarchitecten staan geregistreerd. 
Een tuinarchitect is vaak wat meer kunstzinnig en benaderd een opdracht meer vanuit de theorie dan 
vanuit de praktijk, dit kan in de uitvoering wel eens lastig zijn. 
  
 
 
  


