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In dit ebook ga ik het ‘tuingeheim’ met je delen.
Ontdek wat het geheim is om te komen tot een tuinontwerp.
De balans tussen jou en je gezin, je woning en omgeving én als belangrijkste
jullie specifieke tuinwensen is allesbepalend voor het ontwerpen van je
ultieme droomtuin.
Dat is wat je gaat ontdekken. Ik ga mijn werkwijze met jou delen om een
tuinontwerp te creëren. Ik weet zeker dat ik je bewust ga maken van een
aantal zaken die je waarschijnlijk anders vergeten was.

Veel plezier met het lezen van dit Ebook!
www.leonvanrijswijk.nl
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Introductie
Wat leuk dat je mijn Ebook de sleutel tot
het Tuingeheim hebt gedownload.
Ik zal mij kort aan je voorstellen.
Mijn naam is Léon van Rijswijk,
gepassioneerd tuinarchitect. De rode
draad door mijn leven is groen. Sinds
1994 ontwerp ik tuinen en buitenruimten
voor particulieren en instellingen. Elke tuin
heeft een verhaal en is een unieke tuin.
Tuinen die emoties oproepen en waar je
zintuigen geprikkeld worden, tuinen waar
je rustig en blij van wordt.
Met dit Ebook overhandig ik jou de 5
sleutels tot het tuingeheim
Wat is mijn visie:
Een goed overdacht tuinplan is de basis voor een leven lang tuinplezier. Voor zo'n
tuinplan zijn geen kantenklaar recepten verkrijgbaar. Daarvoor lopen de wensen
van de tuinbezitter, de persoonlijke situaties en de diversiteit in omgeving te veel
uiteen.
Een goed ontwerp is altijd gebaseerd op de verbinding tussen mens, natuur en
architectuur. Alles is met elkaar verboinden en ieder onderdeel is in balans met het
geheel. Alles is één.
Belevingen in de tuin
Een tuin is niet voor niets de tuin. Je beleeft
buiten anders dan binnen. Je bent buiten.
Je gaat het huis uit omdat je buiten wil zijn.
Het naadloos op elkaar aansluiten is geen
vereiste bij mij. Juist een andere omgeving
doet meer dan je interieur doortrekken in de
tuin.
Andere geuren, andere kleuren en texturen,
een ander gevoel, een ander geluid, een
andere manier van kijken.
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De beste tip die ik je mee kan geven is:
Investeer altijd in een goed idee. Dit Ebook is de ideale bron van
inspiratie die je kunt gebruiken in de voorbereiding op jouw nieuwe
tuinplannen. Het rendement is de tuin waar jij van droomt.
Je bent hebt serieuze plannen om met de tuin aan de slag te gaan. Ga
je ervoor? Blijf dan lezen. Ik neem je mee en zorg ervoor dat jij niet de
fouten begaat die velen maken, fouten die achteraf veel tijd en geld
kosten doordat ze het tuingeheim niet kennen. Jammer!
Bezint eer ge begint
Als je begint aan een tuinproject is 'Bezint eer ge begint' een uitspraak
die zeker van toepassing is. Denk rustig maar bewust na. Dat klinkt
logisch. Toch is het één van de meest gemaakte fouten.
Als je zonder plan werkt (dus eigenlijk zonder een patroon een trui gaat
breien) loop je tegen gebeurtenissen aan die je van te voren had
kunnen voorkomen en waardoor je veel geld had kunnen besparen.
Of beter nog : Deze euro's had je effectief en creatief kunnen inzetten!
Bestaande tuin
Heb je al een tuin en kan deze nog wel wat verbeterpunten gebruiken
dan is dit Ebook ook een prima handleiding om aan de slag te gaan.
Het is belangrijk dat jij je gaat inleven in wat jij, je partner, familie willen
en hoe je de tuin wil gaan gebruiken, hoeveel tijd je hebt om in de tuin
te verblijven. Met praktische tips in dit Ebook kan je jouw kennis
toepassen.
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De basis van elk tuinontwerp
Ik geef je gelijk de eerste sleutel tot het geheim, een super
waardevolle tip. Lees deze tuinontwerp tip aandachtig door en ga er
meteen mee aan de slag.
Neem een half uur van je tijd, zet je telefoon uit en ga met al je
aandacht een lijst maken met alle toffe dingen die jij belangrijk vind in
de tuin. Zorg ervoor dat je in 'de flow' raakt en dat je alles opschrijft wat
erin je opkomt. Heb je een partner of zijn er meerdere gezinsleden, laat
ieder zijn eigen lijst maken en overleg niet. Hiervoor is later nog genoeg
tijd.
Tip: Schrijf je ideeën op zodat je ze altijd terug kunt vinden. Het gaat
om de momentopname. Als je deze niet vastlegt dan zullen deze, als je
er later aan terug denkt, nooit meer hetzelfde zijn. En dat maakt bij het
eindresultaat het verschil tussen een 7,5 en een 9,8.
Gelukt?
Mooi! Je hebt de belangrijkste basis gelegd voor een uniek tuinontwerp.
De 5 sleutels tot het tuingeheim
Ik ga 5 sleutels met je delen om te ontdekken hoe een compleet
tuinontwerp eruit ziet. Als ik een tuin voor je ontwerp komt daar nog een
extra sleutel bij. Dat is het kennismakingsgesprek waarin ik de tuin kom
analyseren en inventariseren voorafgaand aan sleutel 2.
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Sleutel 2: Inspiratie en inventarisatie
Inspiratie
De eerste stap bij het maken van het tuinontwerp is het opdoen van
inspiratie. Er zijn zoveel fantastische ideeën voor in de tuin dat je je hart
kunt ophalen bij het bekijken van inspiratiefoto's.
Er zijn ideeën te vinden in tuinbladen, maar ook Pinterest is
tegenwoordig een goede manier om ideeën op te doen.
Tip: maak zelf een Pinterest bord aan met je tuni ideeën, borders,
bouwwerken van overkappingen, schuurtjes, muurtjes, poorten,
zwembaden of zwemvijvers.
Het is jouw MOODbord voor je nieuwe tuin.
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Sleutel 2: Inspiratie en inventarisatie
Inventarisatie
Maak een plattegrond van je tuin op een groot vel papier. Een goede
ondergrond tekening met alle maten (bij voorkeur in centimeters).
Kijk ook of je bestaande tuin elementen aan kan geven, bijvoorbeeld
bouwwerken of bomen die je wil behouden.
Dit zijn de basiselementen in je tuin en zullen verwerkt moeten worden
in het nieuwe tuinontwerp.
Meet de tuin nauwkeurig in. In sommige gevallen heb je een kadastrale
tekening van je huis en tuin, dan kan je ook deze als basis gebruiken
om te schalen en hier de maten op invullen.
Houd er rekening mee dat je het matenplan zo invult dat je het later nog
steeds begrijpt. Fouten in het matenplan werken door tot in de
uitvoering en in je portemonnee. Besteed aandacht aan dit proces
zodat je de maten makkelijk kunt overnemen in het schetsontwerp.
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Sleutel 3: Wat is jouw investering
Tot hier is het allemaal aardig vanzelfsprekend.
Nu is het belangrijk dat je 100% focus hebt en dat je dit hoofdstuk gaat
bestuderen. Het allerbelangrijkst is dat jij je er bewust van bent dat je
een investering gaat doen in jouw eigen buitenruimte.
Budget
Als je een investeringsbudget gaat vaststellen voor jouw nieuwe tuin
dan ga je merken dat er zoveel voordelen zijn en dat het resultaat
zoveel beter wordt dan wanneer je niet gaat budgetteren.
Een tuin ontwerpen en aanleggen kost geld, Logisch!
Door vooraf voor jezelf een bedrag in gedachten te hebben wat je wil
investeren in jouw tuin maak je jouw droom ook haalbaar. Uiteraard kan
je de investering spreiden over een xaantal jaren. Begin echter bij de
basis.
Realistische verwachtingen
Met een budget stuur je mij als tuinarchitect doelgericht op pad en kan
ik een persoonlijk plan maken dat voldoet aan jouw wensen.
En nog belangrijker, jouw wensen passen binnen jouw budget!
Je ontvangt van mij eerlijke, realistische verwachtingen en jij wordt blij
verrast met ideeën die je kunt gaan realiseren. Want daar draait het om.
Je wilt niet alleen investeren in een mooi plan. Het eindresultaat – de
tuin is waar het om gaat.
‘Om je dromen waar te maken moet je eerst wakker worden’
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Sleutel 4: Ruw schetsen met je ideeën
Nu je een budget hebt vastgesteld kunnen we een concept gaan
opstellen.
Hierin gaan we de tuin indelen met twee pijlers als uitgangspunt:
intensief en extensief
Intensief
Het intensieve gedeelte is het gedeelte in de tuin waar je in verhouding
het meest gaat doen. Je kunt hierbij denken aan:
het terrassen
overkapping
parkeerplaatsen
looppaden
buitenkeuken
enzovoort.
Dit gedeelte is in verhouding kostbaarder dan het extensieve deel.
Omdat we met een budget werken kunnen we in het ruwe ontwerp al
gaan schuiven met het budget. We reserveren daarom geld voor dit
gedeelte en ontwerpen binnen de mogelijkheden van het budget.
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Sleutel 4: Ruw schetsen met je ideeën
Extensief
Bij extensief moet je denken aan:
gazon
borders
moestuin
helophytenfilter (bij natuur zwemvijver)
boomgaard
grasland (meadows)
taluds
groendaken
met gevarieerde beplanting. Dit noemen we het ‘volume’ van de tuin.
In verhouding ligt de vierkante meter prijs veel lager dan bij de
intensieve pijler. Met deze manier van ontwerpen werken we
stapsgewijs en in de juiste volgorde toe naar het definitieve plan.
Ruwe schets  het concept
Als je de tuin hebt ingemeten en ideeën hebt opgedaan kun je beginnen
met het concept tuinontwerp of ruwe schets. Daarin breng je de
belangrijkste uitgangspunten naar voren en maak je gebruik van
zichtlijnen.
Creatief proces
In het schetsontwerp komt een eerste idee op papier en gaat het om
het creatieve proces. In deze fase is het nog niet belangrijk dat iets
maatvast is. Het gaat erom dat je nadenkt over de keuzes die je maakt.
Stel altijd de waarom vraag? Waarom doe je iets op deze manier en
wat is de reden waarom je hiervoor kiest. Op deze manier ga je het
concept ontwerp analyseren en leg je de basis voor het definitieve
ontwerp.

www.leonvanrijswijk.nl

Sleutel 5: Definitief tuinontwerp
De vijfde sleutel is voor het definitieve tuinontwerp, de basis voor jouw
droomtuin.
Je vindt al je tuinwensen terug in een creatief lijnenspel en inspiratie.
Als ik een definitief tuinontwerp kom presenteren dan doe ik dat altijd
aan de hand van een inspiratiebord met voorbeelden van elementen die
in de tuin komen zoals een terrasoverkapping, pergola, vlonder,
veranda, terras van beton of keramiek tegels, vijvers en/ of
waterelementen etc..
Ik neem ook (indien voorradig) voorbeeldmaterialen mee van
bijvoorbeeld verhardingsmaterialen, muurelementen, houtsoorten of
groendak oplossingen.

“Creativiteit komt uit de ontwerper, niet uit de pc”
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Sleutel 6: Het hart van de tuin is groen
Een extra sleutel : GRATIS
Met deze sleutel maak je pas echt de tuin compleet.
Een sfeervolle tuin creëer je met het toepassen van de juiste bomen en
planten. Door het gebruik van de juiste soorten, maten,
kleurcombinaties, bladstructuren en bloeitijden kun je het hele jaar
genieten van een sfeervolle tuin.
Bij het beplantingsplan houd ik altijd rekening met de mate van
tuinonderhoud.
Mijn beplantingsplannen zijn gericht op minimaal onderhoud en vooral
maximaal genieten.
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Bonus Tip 1
De juiste tuinverlichting kan een tuin maken of breken.
Op aanvraag ontwerp ik een compleet uitgebalanceerd verlichtingsplan.
Een perfecte combinatie van functionele verlichting en sfeerverlichting
zorgen ervoor dat de tuin er ook 's avonds aantrekkelijk uitziet.
Het is belangrijk om hier al in de ruwe ontwerpfase over na te denken.
Je kan dan tijdens het realiseren van je tuin direct alle kabels en
leidingen in graven. Doe je dit niet dan loop je de kans later de tuin
weer overhoop te moeten halen om kabels in te graven.
Je kunt er ook voor kiezen om buitenverlichting op te nemen in de
Domotica van je huis en de verlichting buiten op afstand en dus
draadloos te schakelen.
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Bonus Tip 2
Een tuin is niet af nadat deze is aangelegd.
Een tuin is niet af nadat deze is ingericht met tuinmeubelen en
sfeervolle accessoires. Een tuin begint zich dan pas te ontwikkelen,
groeien.
Betreffende de accessoires denk ik graag met je mee in trends en
ontwikkelingen die perfect aansluiten bij jouw levensstijl.
Door continu innovaties op gebied van materialen, accessoires, en
decoratie (denk hierbij aan meubelen, buitenkeukens, vuurkorven en
houtopslag, etc.) te volgen kan ik je onafhankelijk adviseren over de
diverse producten.

“Ik geloof in eenvoud, niet in complexiteit”
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Nawoord
Mijn beroep, tuinarchitect, is misschien wel het mooiste dat er bestaat.
Altijd creatief, uitdagend, inspirerend, geen dag hetzelfde en het geeft
mij elke keer weer enorm veel voldoening. Iedere opdracht is anders.
De omgeving, de architectuur, de natuur, de mensen en de wensen.
Ik krijg er energie van als ik de wensen van mijn opdrachtgever kan
vertalen in een tuin die past bij de emotie van het eerste gesprek, en
die past binnen het budget.
Een ontwerp is pas geslaagd als de opdrachtgever helemaal gelukkig is
en het resultaat de investering overtreft.
Als je tijdens het lezen van dit Ebook hebt ondervonden dat het niet zo
eenvoudig is om een tuin te ontwerpen, of als je toch iets mist...neem
dan contact op met mij.
Ik help graag. Dat kan zijn via een:
gratis 20 minuten skype gesprek
inloop ochtend/middag/avond op een openbare locatie
advies op bij jou in de tuin
1 op 1 brainstorm sessie van 1 of 2 dagdelen
VIP arrangement van 3 dagen
Je kunt me altijd benaderen via mijn website .

Volg je mij al op
www.leonvanrijswijk.nl

