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Checklist voor een droomtuin

Een Droomtuin Checklist: 
o Beplanting, probeer je meteen af te vragen welke.

o Groenten en kruiden voor het hele jaar. Liefst elke maand een beetje. 

Welke?

o Groenten die makkelijk groeien zonder veel zorg. 

o Kruiden voor het eten en voor de thee.

o Kruiden voor de genezing van kwalen. 

o Kruiden voor voetbaden.

o Bloemen voor de vaas.

o Bloemen voor vlinders en bijen?

o Staan er al voorjaarsbollen in de tuin?

o Bloeien er juist in voor- en najaar bloemen?

o Welke planten moeten zeker blijven?

o Welke planten mogen weg of geruild worden?

o Klein fruit: (Bos)aardbeien, bessen, bramen, frambozen etc. Wat je zelf 

niet eet is voor de vogels!

o Groot fruit: spil, laagstam of hoogstam. Appel, peer, kers, walnoot etc. 

o Past er een boom in de tuin, ook over een aantal jaar?

o Kas of broeibak met veel zon in het vroegste voorjaar.

o Zitplek. Waar kun je het beste van de tuin genieten? Voorjaarszon? 

Zomerschaduw? Waar is die ideale plek, of plekken? 

o Met hoeveel mensen wil je op het terras zitten?

o Plek voor een hangmat.

o Vuurplek (zonder problemen met de buren?)

o Vijver/moerasje.

o Ruimte voor kleine dieren en bijen.

o Kinderspeelplekken: hutje, zandbak, eigen tuintje, schommel(s).Voor 

hoelang?

o Berging voor het gereedschap, de kruiwagen en de stoelen.

o Waslijnen, droogmolen?

o Heb je ideëen voor de wanden van de tuin? 

o Heb je gedacht aan bezoekers? Paden? Rolstoeltoegankelijk?

o ...
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Wie de tuin wil veranderen of opnieuw wil 
aanleggen komt voor allerlei vragen te staan. 
Je kunt natuurlijk alles uit handen geven 
maar je kunt ook zien hoever je zelf komt. 
Daarvoor is een goede inventarisatie van 
dromen en praktische zaken handig. Hans 
Carlier geeft praktische tips en overwegingen. 
Als ontwerper nam hij graag zijn klanten aan 
de hand bij de ontwikkeling van een tuin. 
Daarmee blijft of wordt de tuin van henzelf.

Wat willen we in die tuin? Pak een 

hele stapel (kleine) notitieblaadjes 

en schrijf op elk velletje één van de 

vele wensen die jij en je huisgenoten 

(ook de huisdieren) in de droom-

tuin zouden willen hebben. Dat kan 
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zijn een plant, maar ook een bank, 

een hangmat, een boom, een zand-

bak, een konijnenbult, noem maar 

op. 

Droom er maar op los! Alles is mo-

gelijk. The sky is the limit! Denk 

even niet aan beperkingen, want die 

zitten onze creativiteit danig in de 

weg. Om het droomproces te helpen 

geef ik hier een geheugensteuntje.

Heb je alles op papiertjes geschre-

ven? Flinke stapel geworden?

Verzamel ook foto’s van internet of 

foto’s die je zelf maakt van dingen 

die je aanspreken. Ze helpen je om 

te zoeken naar de juiste sfeer.

Prioriteiten
Welke dromen komen eerst en 

welke komen wat later aan bod? 

Probeer daarom keuzes te maken 

door er papiertjes uit te halen. Wat 

komt op welke plek? Welke combi-

naties zijn er mogelijk. Nu je meer 

idee hebt van wat je wilt kun je aan 

de slag met een plattegrond. Maak 

een tekening van de huidige 

situatie, paden en de ge-

bouwen met de deuren 

en ramen. Waar zitten de 

ondergrondse obstakels; 

de boomresten, riolering, 

leidingen, kabels? Geef ook de 

zonplekken aan in de winter en in 

de zomer. Schuif eerst met losse 

papiertjes en bepaal daarna de gun-

stigste plaats voor de verschillende 

elementen. 

Hulp vragen
Wat kun je zelf, en wil je die tijd 

erin steken? Verander je geleidelijk 

of alles ineens? Wat kun je beter 

door de hovenier laten doen of door 

een stratenmakersbedrijf of klus-

senman. Veel van het voorwerk kan 

ook via internet gedaan worden, zo-

als het zoeken van materialen maar 

ook bedrijven in de omgeving.

Kun je materiaal uit je eigen tuin 

hergebruiken? Denk aan snoeihout, 

tegels of puin. Zijn er materialen die 

je zo van je buren of uit je naaste 

omgeving kunt krijgen? Ruilen?

Als je goed hebt nagedacht kun je 

makkelijker zelf aan de slag. Ook 

als je besluit om een ontwerper in 

te schakelen kan deze sneller alle 

gewenste elementen een plek in het 

ontwerp geven. 

Niet alle dromen worden werkelijk-

heid, maar het resultaat is wel een 

fi jne tuin waar plek is voor alle be-

woners.

Meer weten:
www.facebook.com/hans.carlier/photos.
www.wildeweelde.nl


