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Tip 1. Bekijk uw eigen tuinsituatie nauwkeurig. 
Beschrijf de situatie van uw tuin. 

 Mijn tuin betreft een nieuwe tuin bij een nieuwbouwwoning. 

 Het gaat om een wijziging/aanpassing van een bestaande tuin al dan niet na een verbouwing. 

 Het gaat om een totale renovatie van een bestaande tuin al dan niet na een verbouwing . 

 

Voor het tuinontwerp. 

De basis informatie die u nodig heeft om verder te kunnen met uw tuinontwerp. 

 Een basistekening op schaal. 
 Een goed beeld van de huidige situatie. 
 Zon richting van uw tuin. 
 De bouwstijl van uw woning. 
 Een wensenlijst met uw tuinwensen (met bijv. favoriete planten) 

Inspiratie nodig? Bezoek de Tuinen van Appeltern. 

 

Wat is de reden dat u dit e-book heeft gedownload? 

Sinds 1998 verzorg ik de Schetsservice in De Tuinen van Appeltern. Jaarlijks maken gemiddeld meer 

dan 300 mensen gebruik van deze betaalde service. Deze mensen maken om verschillende redenen 

gebruik van de Schetsservice.  

 We hebben nog geen idee wat we willen.  

 We zijn ons aan het oriënteren naar de mogelijkheden.  

 We hebben geen verstand van tuinen/tuinontwerp maar we weten wel wat we mooi vinden.  

 We houden van planten maar er zit nu geen structuur in de tuin.  

 We hebben niet genoeg plantenkennis om de borders in te richten. 

 We willen graag een eerste idee hebben zodat we dit idee zelf verder kunnen uitwerken. 

 Het zelf ontwikkelen van een tuinontwerp kost mij teveel tijd.  

 We willen een specifieke tuin zoals een Japanse tuin of klassieke tuin maar hoe pakken we 

dat aan?  

 We hebben zelf een tekening gemaakt en willen dit tuinontwerp laten toetsen.  

 Binnenkort wordt grond en zand aangebracht door de aannemer en we willen alvast weten 

wat waar moet komen. 

 Onze tuin moet onderhoudsvriendelijker gemaakt worden.  

 Nu de kinderen (bijna) het huis uit zijn wordt de tuin weer voor onszelf!  
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Tip 2. Een nieuwe tuin doe het in één keer goed. 

Illustatie 1 Voorbeeld van een Tuinschets door Schetsservice 

 

Wat uw reden ook is, het is verstandig om uw tuinontwerp in één keer goed te doen. 

Een tuinaanleg kost veel geld, door het doen van een kleine investering in de vorm van een persoonlijk 

advies kunt u veel geld besparen. Maar het is niet alleen de feitelijke besparing. Ik ben er ook van 

overtuigd dat u door het opvolgen van het advies meer kunt genieten van uw tuin.  

Waarom zou u meer kunnen genieten van uw tuin als u met een goed plan werkt? 

Bent u het met mij eens dat uw woning en tuin een geheel zouden moeten vormen? En de tuin ook 

vanuit de woning zelf meer zou moeten worden beleefd?   

In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat een goed tuinontwerp mede gebaseerd is op het 

aanbrengen van een denkbeeldige structuur die de tuin aan de woning koppelt.  

Richtlijnen waaraan een goed tuinontwerp nog meer moet voldoen. 

 Het aanbrengen van hoogteverschillen. 

 Het beperken van (overbodige) bestrating.  

 Verwerking van sfeervolle verlichting.  

 Goede oplossing voor het afwateringsproblemen.  

 Het uitkiezen van de juiste beplanting. 
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Tip 3. Optimaliseer de structuur van uw tuin. 
De oplossing om de structuur van een tuin te optimaliseren is om in het tuinontwerp rekening te 

houden met hartlijnen.  

Een hartlijn is niet meer en minder dan een denkbeeldige lijn door het midden van openslaande 

deuren en/of schuifdeuren, een belangrijk raam of raampartij of een symmetrisch muurelement. Het 

is een bewustwordingsproces en een ‘eye-opener’ dat er toe zal leiden dat u gelukkiger zal worden 

met uw tuin. Eigenlijk is dit het grote geheim van de Schetsservice en misschien verklap ik al teveel…   

llustratie 3  Hartlijn op het midden van de openslaande deuren met terrasje aan het eind.  

Dit is een tuinontwerp uitgewerkt op basis van een schets. 

  

De zon komt ook bij u op in het oosten en gaat onder in het westen.  

Om optimaal van uw tuin te kunnen genieten is het dan ook verstandig om in ieder geval 3x per dag 

een geschikte zitplek te hebben: ’s ochtends in de ochtendzon, ’s middags in de zon met de 

mogelijkheid voor schaduw en "last but not least" een heerlijke plek in de avondzon…    
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Tip 4. De keuze voor een dubbele hartlijn. 
Soms, maar niet altijd, is een tuinontwerp met een dubbele hartlijn de meest gelukkige oplossing. De 

verschillende zitplekken liggen aan een, hoe klein ook, route door de tuin.  

Illustratie 4  Een dubbele hartlijn in een wat grotere tuin. Dit is een tuinontwerp op basis van een schets.  

 

Wat de beste oplossing is voor uw tuin is van een aantal zaken afhankelijk.  

 Uw wensenlijst  

 De architectuur van uw woning  

 De omgeving, landschap of buren □ Bestaande hoogteverschillen  

 Bestaande bomen of andere te handhaven markante beplanting  

 Het beschikbare budget  
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Tip 5. Durf advies te vragen. 
Voordat u een afspraak maakt met de Schetsservice wilt u misschien wat meer zekerheid dat ook 

van uw tuin een prachtige tuin gemaakt zou kunnen worden.  

Ik bied u aan om samen eerst even snel naar uw tuinproject te kijken.  

Dat kan door het versturen van (foto’s en/of een .pdf van de bestaande situatie) via WhatsApp  

(mijn 06 nummer is 06 20542310) of door het sturen van foto’s/tekeningen via de e-mail of, bij 

grotere bestanden, via Wetransfer (info@schetsservice.nl). Via Wetransfer kunt kosteloos grote 

bestanden versturen.  

Ik kan mij voorstellen dat u een vraag heeft over hartlijnen of de noodzaak ervan.  

Een beller is altijd sneller en ik beantwoord uw antwoord graag via 06 20542310. Let op! Anonieme 

bellers neem ik om veiligheidsredenen niet aan dus wel graag met nummervermelding...  

 

 

Over de auteur: Gilbert de Jong 

Dit ebook wordt je aangeboden door Gilbert de Jong de eigenaar 

van Schetsservice 

Sinds 1986 ontwerp ik mooie tuinen. In mijn tuinontwerpen 

zorgen hartlijnen, gebaseerd op de architectuur van de woning, 

voor de samenhang tussen bewoners, huis en tuin. Uw wensen 

worden altijd op originele wijze vertaald in een mooi en bruikbaar 

tuinontwerp.   

 

Contact  

Telefoon: 06 20 54 23 10 

E-mail: info@schetsservice.nl 

 

Kantoor Loenen op de Veluwe 

Eerbeekseweg 60B | 7371 CJ Loenen op de Veluwe 

Schetsservice in de Tuinen van Appeltern 

De Tuinen van Appeltern 

Walstraat 2a| 6629 AD Appeltern 

 

https://www.schetsservice.nl/contact/
https://wetransfer.com/
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