Inventarisatielijst tuinontwerp

1 algemene gegevens
Naam
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoon
emailadres
2 wie maken gebruik van de tuin?
aantal volwassenen:
aantal kinderen:
leeftijd kinderen:
huisdieren:
3 voor welke situatie wil je een ontwerp?
O bestaande tuin renoveren
O tuin bij nieuwbouw ontwerpen
4 welk deel van de tuin wilt u veranderen?
O voortuin
O achtertuin
O zijtuin
O gehele tuin
anders nl:

5 welke stijl spreekt je aan?
modern
romantisch
natuurlijk
landelijk
Oosters
mediterraan
wintergroen

(meerdere aankruisen mag)
minimalistisch
rechte lijnen
gebogen lijnen
kleurrijk
functioneel
eenvoudig
speels
Engelse cottage garden
strand- en duintuin
grote groepen planten
waterrijke tuin
tip: maak een moodboard. Verzamel plaatjes uit tijdschriften of van internet van tuinen/planten/stijlen/tuinelementen die jou
aanspreken en plak deze op een groot vel.

6 hoe gebruik je de tuin, of wil je de tuin gaan gebruiken?
ontspanning
buiten leven
mooi om naar te kijken
klussen
spelen
ruimte voor huisdieren
groente, kruiden, fruit verbouwen
tuinieren
7 hoeveel tijd wil je of kun je besteden aan het onderhoud van de tuin?
1 tot 4 uur per week
een dagdeel per kwartaal
1 tot 2 uur per week
een dag per maand
een dagdeel per maand
een dag per kwartaal
ik heb geen tijd voor het onderhoud en wil dit
uitbesteden

8 welke elementen wil je in jouw tuin?
bestrating:
tegels
natuursteen
klinkers
grind
vlonders
hergebruik bestaande materialen

overige elementen:
pergola
overkapping
zonneluifel
tuinhuis
prieel
speeltoestel
zandbak
trampoline
bloembakken
verhoogde border
beplanting:
bomen
hagen
struiken
coniferen
rozen
vaste planten
bodembedekkers
gazon

afscheiding:
schutting
gaaspanelen met klimop
tuinhek met klimop
stenen muur
hagen
gaaspanelen
tuinhek

plaats voor droogmolen
buitenkeuken
barbecue
compostbak
afvalcontainers
fietsenstalling
bankje
beeld/ornament
vijver
verlichting

siergrassen
klimplanten
fruit
kruiden
groente
rotsplanten
leibomen

9 welke kleuren vind je mooi?

10 waar zit je het liefst in de tuin?
in de zon
in de schaduw
mijn terras moet ruimte bieden voor…............ personen
11 welke uitspraken passen bij jouw droomtuin?
O Het terras is het belangrijkste onderdeel van de tuin.
O Ik vind een tuin spannend als er allerlei verborgen
plekjes zijn.
O Er moetenverschillende zitplekjes zijn die ik via paden
kan bereiken.
O Ik wil in de tuin kunnen koken en barbecueën.
O Ik wil in de tuin feesten kunnen geven.
O Ik wil in de tuin vooral van de natuur kunnen genieten.

in de ochtendzon
in de avondzon

O De tuin is mijn lust en mijn leven. Ik vind het heerlijk om in de tuin te
werken.
O De tuin moet kindvriendelijk zijn
O Verlichting moet functioneel zijn maar ook sfeer aan een tuin geven.
O verlichting moet alleen functioneel zijn.
O De tuin moet een trekpleister voor vogels, vlinders en bijen zijn.
O Ik wil met mijn kinderen op safari gaan in de tuin.

O Ik wil in de tuin bloemen kunnen plukken.
O Ik houd van bonte kleuren. De tuin moet een
kleurenfestijn zijn.
O De kleuren in de tuin moeten rustig zijn. Ik houd niet
van bonte tuinen.

O De tuin moet beschutting bieden.
O De tuin moet open en ruim zijn.

O de tuin moet netjes en opgeruimd zijn

O Huisdieren moeten zich vrij kunnen bewegen in de tuin.

12 wat wil je absoluut niet in je tuin?

O De tuin moet zo praktisch en onderhoudsvriendelijk mogelijk ingericht
worden.

13 overige vragen
is er een matenplan van de tuin aanwezig?
is er een plattegrond van het huis aanwezig?
wat is het budget voor ontwerp en aanleg van de tuin?
14 ruimte voor opmerkingen, wensen, aanvullingen…

ja/nee
ja/nee

