Achtertuin: 145 m2
NO t.o.v. Woning
Achtertuin: 45 m2
ZW t.o.v. woning
Bodem:

Eat Play Relax

zwaklemig fijn zand

De opdracht
Rondom muur met klimop

Schuur

Uitbouw

Grasveldje
Pad

Terras

Vijver

Terras

Huis
Terras

Plattegrond van de huidige achtertuin

Opdrachtgever heeft een achtertuin met meerdere terrasjes die nu niet praktisch ingedeeld is. Op de
terrassen valt weinig zon en de tuin mist een duidelijke indeling. Ook is er de behoefte om de tuin
onderhoudsvriendelijker te maken. De vijver moet weg (niet veilig voor kind) en er moet een gazon met
speelplek komen en een kruidentuintje. Ook moet er een border met bloemen in de achtertuin komen.
Daarnaast is er een kleine voortuin. Hier moeten een terrasje, een fietsenstalling en een plek voor de
afvalcontainers komen.

Ontwerp achtertuin – Eat Play Relax
Stijl: Engelse cottage tuin.

RELAX
PLAY
Schuur

EAT

EAT:
• Plantenbak met kruiden en
eetbare bloemen vlakbij
huis. De plantenbak heeft
een zitrand.
• Langs de schutting
bessenstruiken en andere
eetbare gewassen
PLAY:
• Gazon, pergola met
schommel en borders aan
weerszijden

Aantrekkelijke borders

Aanzicht van plantenbak en pergola vanuit huis

RELAX:
• Terras op gunstige plek
voor middag- en avondzon
• Terras afgescheiden van
gazon door lage haag
• Nieuwe schuur aan andere
zijde

Ontwerp voortuin
Fietsenstalling

Afvalcontainers

Terrasje

Woonhuis

Fietsenstalling die als inspiratie dient

In de voortuin zijn een terrasje, een fietsenstalling en een opstelplaats voor afvalcontainers opgenomen.
De fietsenstalling is verlaagd en heeft een sedumdak. De afvalcontainers zijn aan het zicht onttrokken door
hagen.

Beplanting
Bomen, heesters en klimplanten
Bosrank
Conifeer (hergebruik)
Druif (eetbare vrucht)
Eenstijlige meidoorn

Klimhortensia (deels hergebruik)
Liguster (hergebruik)
Sneeuwbal (hergebruik)
Struikganzerik
Struikmalva (eetbaar blad en
Framboos (eetbare vrucht) bloem)
Gewone klimop
Vlinderstruik (hergebruik)
Hibiscus (eetbaar blad en
Weigelia
bloem)
Hortensia (hergebruik)
Wilde appel (hergebruik)
Japanse spirea
Wilde kamperfoelie
Kardinaalsmuts
Zwarte bes (eetbare vrucht)
(hergebruik)

Border en plantenbak
Artisjok (eetbare bloemknop)
Bieslook (eetbaar blad)
Daglelie (eetbare bloem)
Dovenetel
Duizendknoop
Etagebloem
Gele dovenetel
Grasklokje (eetbaar blad en
bloem)

Laurier (eetbaar blad)
Longkruid
Marjolein (eetbaar blad)
Munt (eetbaar blad)
Muskuskaasjeskruid (eetbaar
blad en bloem)
Ooievaarsbek
Rode zonnehoed

Rozemarijn (eetbaar blad)
Ruigklokje (eetbaar blad en
Gulden roede (hergebruik)
bloem)
Hemelsleutel (eetbaar blad) Salie (eetbaar blad)
Kaukasisch vergeet me nietje Tijm (eetbaar blad)
Kruipend zenegroen
Vrouwenmantel

Bestaande bomen en heesters zijn deels hergebruikt. In het ontwerp zijn veel eetbare planten verwerkt.
Daarnaast zijn planten toegevoegd die aantrekkelijk zijn voor bijen.

