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Containerombouw 
met sedumdak

Haag van 
coniferen

Schutting met
wilde wingerd

Perk met verschil-
lende planten
 

Plek om te
relaxen

Beeld als 
decoratie

Vlonder van 
platowood

Pad met tegels 
en olivijnsplit

Regenton voor
wateropvang

Betula pendula
(ruwe berk)

Schuur met
sedumdak

Regenton voor
retentie van water. 

Dit water kun je 
bijvoorbeeld weer 
gebruiken voor de 
planten in de tuin. 
Zo voorkom je dat 

er veel water onnodig
verloren gaat.

Dit is wilde wingerd 
(Parthenocissus quinquefolia) 

die op  de schutting groeit. Het 
is een zeer snel 

groeiende plant die 
zich doormiddel van 

wortels aan de schuttinghecht. 
In het najaar verkleurt het 
blad rood. Ook kan de plant 

beschutting
 bieden voor vogels en kunnen 

vogels 
 er in nestelen.

Een zithoek in de tuin is voor veel 
mensen erg belangrijk. Hier kunnen 
ze lekker even relaxen en tot rust 
komen. Daarnaast hebben ze een 

mooi overzicht over de gehele tuin. 
De bank staat op een vlonder die 
gemaakt is van platowood. Elders 
wordt verder uitleg gegeven over 

platowood.

Perk met verschil-
lende planten

Haagje van 
Ilex crenata

Coniferen-
haag

In de perken is 
gebruik gemaakt 
van verschillende 

planten, zoals 
Buddleja daviddi 
(vlinderstruik), 

Astilbe 
(pluimspirea) en 
Carex oshimensis 

(zegge). 

De Betula pendula (ruwe berk) 
is een inheemse boomsoort, 

dus komt hier van nature 
voor. In de tuin is hij rond de 
7 meter hoog en heeft een 

mooie wit afschilferende bast 
Daarnaast vinden veel dieren 

er hun schuilplaats, waaronder 
veel vogels. Als laatste kun je 
de Betula pendula voor veel 
dingen gebruiken. Zo kun je 

bijvoorbeeld het blad 
gebruiken als verfmiddel voor 

wol.

Zegge (Carex 
oshimensis) heeft 

geelgroene bladeren 
die er het hele jaar 
aan zitten. De plant 
heeft een bruinige 

bloeiwijze. De Carex 
wordt ongeveer 25 

cm hoog.

De vlinderstruik 
(Buddleja davidii) 

is een mooi 
gekleurde struik. 

Op de struik 
komen veel 

insecten, zoals 
vlinders en bijen 

op af. 

Dikkenmanskruid 
(Pachysandra terminalis) 

is een mooie 
bodembedekker. De plant 

wordt ongeveer 30 cm 
hoog en bloeit in maart en 

april met kleine witte 
bloemen. De plant groeit 
zeer compact en geeft 

daarmee onkruid weinig 
kans.

Pluimspirea (Astilbe) is 
een rijk bloeiende vaste 
plant die rond de 50 cm 

hoog wordt. Het is in 
iedere tuin goed 

toepasbaar en kan in veel 
kleuren bloeien, zoals wit, 

paars en roze. 

Een coniferenhaag levert een 
mooie, dichte afscheiding op. 

Hier heb je het hele jaar plezier 
van, omdat de meeste 

coniferen wintergroen zijn. 
Daarnaast verspreid de 

coniferenhaag een lekkere geur 
en geeft het een zachte 

uitstraling. Ook trekt het veel 
dieren aan, zoals vogels die 

hun nest erin maken of egels 
die beschutting onder de haag 

zoeken. 

 
De Japanse hulst (Ilex 
crenata) is in de tuin 

gebruikt als een kleine haag 
die om het splitpad loopt. De 

soort is goed te snoeien, 
zodat je een mooie, strakke 
haag krijgt. Daarnaast heeft 

de Japanse hulst witte 
bloemen.

Op het schuurtje en de 
containerombouw bevindt 
zich sedum (Sedum). Een 

sedumdak heeft een aantal 
voordelen. Zo zorgt het voor  
waterretentie, luchtzuivering, 

warmteregulatie, 
energiebesparing en 

biodiversiteit in de stad. 

Een containerombouw, 
zodat de containers een 

mooie plek hebben en niet 
in de weg staan. De 

containerombouw is hoog 
genoeg om de klep van de 

container te openen, 
zonder de container eruit 

te halen.

 Het pad tussen de tegels bestaat uit 
olivijnsplit. Olivijnsplit bestaat uit 

100% olivijn. Dit is een 
gesteentevormend materiaal dat de 
eigenschap heeft om co2 te binden. 
Olivijnsplit wordt steeds populairder. 
Als veel mensen dit gaan gebruiken, 

is het uiteindelijk één van de 
middelen om klimaatverandering 

tegen te gaan. Naast deze redenen 
is het erg mooi en uitermate 

geschikt als materiaal in de tuin. 

Het pad bestaat uit olivijnsplit en 
betontegels. Tegels zijn natuurlijk 
niet echt goed voor een levende 

tuin. Elke tuin heeft wel wat 
tegels, maar het is  belangrijk om 

een goed materiaal te kiezen. 
Betontegels zijn uitermate sterk 

en slijtvast, goed betaalbaar, 
vorstbestendig en duurzaam. De 
tegels gaan gemiddeld zo'n 20 

jaar mee. 

Hout van Platowood behoort tot het 
duurzaamst hout. Allereerst is het

milieuvriendelijk. Platwood hout komt uit 
duurzaam beheerde bossen. Ook wordt er 
tijdens het proces geen gebruik gemaakt 
van chemische toevoegingen. Daarnaast 

is het hout onderhoudsarm. Het hout 
krimpt of zwelt nauwelijks. Hierdoor 

ontstaan er geen scheurtjes en hoeft er 
niets aan het hout gedaan te worden. Ook 

heeft het hout een 
lange levensduur. Platowood hout gaat 

zeker 50 jaar mee.
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Haag als erfafscheiding 
van 1,80m hoog.

Klein stukje
grond voor
hedera
wat tegen
de schuur 
aan kan groeien.

Haag als erfafscheiding 
van 1,80m hoog.

Looptegels 
van 50cm bij
50 cm.

Pad van half verharding
split.Looptijm 

tussen de 
tegels in.

Een groen
schuurdak.

Stukje hek naast de 
poortdeur waar
hedera tegen kan
groeien.

De poortdeur
van hardhout.

Haag van 40cm
hoog.

Terras van
klinkers.

Schutting met
betonnen palen en 
hardhouten delen.

Grote tuintafel
ongeveer 0,80m bij 1,80m.

Border met 2 
vlinderstruiken, groep 
vaste planten en 
de lege stukken 
aanvullen met
bodembedekkers. 

Beukhaag

Hedera helix tegen bouwstaal

Looptijm
( Thymus Serpyllum) 

Split voor het pad

Vlinderstruik
(Buddleja Davididii)

Beemdooievaarsbek
(Geranium Pratense)

Vetkruid
(Sedum)

Duurzaamheid
In mijn tuin houd ik rekening met de verschillende soorten dingen  
waardoor je een goede duurzaamheid krijgt. We hebben in deze 
periode veel wateroverlast. Ik heb daarom onder het terras een 
infiltratiebox geplaats. Deze vangt het water op en dan kan je in 
droge periodes je water daar vandaan halen. Ook heb ik voor de 
half verharding split gekozen om de staptegels heen waardoor je 
geen verharde tuin krijgt, maar ook nog wat half verharding hebt. 
Split laat ook het water goed doorlopen. Voor de erfafscheiding 
heb ik gekozen voor beukhagen zodat je een mooie dichte 
afscheiding krijgt. Ik heb gekozen voor een groen dak op het 
schuurtje. In mijn border heb ik gekozen voor de vlinderstruik, 
vetkruid en geranium. Zo heb je een mooi gevulde border waar 
genoeg insecten op afkomen. Ook heb ik staptegels in de tuin. 
Tussen de staptegels heb ik gekozen voor looptijm omdat je dan 
een leuker beeld krijgt.

Naam : Ruben van den Ende
Klas : OD24
Project : Rijswijk buiten

50cm bij 50cm
tegels grijs

Klinkers voor
het terras

Hardhout schutting
met betonnen
palen

Infiltratiebox voor onder 
het terras. Hier zie je hoe het
is aangesloten ondergronds. 
Deze box neemt het water op waardoor
je minder wateroverlast hebt en in droge periodes
je water uit deze box kan halen.

Hier zie je een voorbeeld van een groen
sedum dak. Dit is hoe je het zou kunnen
doen met een randje kiezelstenen 
er omheen. Dat geeft net een wat
leukere sfeer dan allen maar groen.
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Het schuurdak is bedekt met sedum
dit zorgt voor meer groen in de tuin.
maar ook voor isolatie en 
hemelwater afvoer

Bestrating met daartussen looptijm
deze plant kan tussen de 
bestrating groeien 
en ruikt ook nog is lekker.

Dit is een watersteen . Dit trekt vogels
naar de tuin om te drinken.Een gemixte haag

met oa de Meidoorn 
en de vuurdoorn.
Deze trekken
veel vogels aan.

Schuttingdeel met een bouwstaal frame.
Over dit frame groeit de Hedera.

Pergola begroeit met de Blauwe regen.

Waterton om het hemelwater op te vangen
Met dit water kun je hierna de planten
water geven.

Deze schutting is gevlochten van wilgentenen.

Aan deze kant van de schutting zit een insectenhotel.
Dit trekt insecten aan.

Verbena Bonariensis
Ijzerhard

Amalanchier Lamarckii
Krentenboompje

Persercaria Afinnis
Duizendknoop

In deze tuin staat duurzaamheid op 1 . 
Het regenwater kan in deze tuin goed wegkomen
de bestrating is deels open door het looptijm . 
Verder ligt er op het schuurdak sedum en is er 
een waterton aanwezig. 
De beplanting in deze tuin trekken vogels en
insecten aan. 

 
Lavendel Augustifolia
LavendelBetula Pendula 

Berk


