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Vlonder met daar 
onder 
infiltratieboxwen

 Moestuin met
 groenten en kruiden 
 voor de buitenkeuken.

Schuur met een sedum dak
(zie omschrijving tuinhuis).

Groepje fruitbomen 
werkt verkoelend 
door het bladerdek.
Daarnaast trekt het 
ook insecten aan. 

Border2:
Zie 
omschrijving
border1.

Staptegels 
met daar tussen olivijn split.
Olivijn split neemt namelijk
zijn eigengewicht in co2 op.
Hierdoor wordt de lucht ook 
gezuiverd.
 

Leilinden 
om inkijk te 
voorkomen

 

  

   N

Border1:
Deze border bestaat uit
verschillende hoogtes. 
In deze border staan vooral 
planten die insecten en andere
dieren aan trekken om de 
biodiversiteit te verbeteren.
De border is gebouwd van grove
stappel blokken.

Border3:
Zie omschrijvijng
border1.

Tuinhuis met daar op 
een Sedumdak. Een sedumdak
vangt niet alleen water op, maar het 
werkt ook isolerend. Hierdoor werkt 
het dak in dezomer verkoelend en in de 
winter verwarmend.

Vlonder met daaronder
een infiltratie box.
Dit zorgt ervoor dat het 
regenwater wordt opgevangen.

 

Staptegels met olivijn split er tussen Stappelblokken Sedumdak Infiltratiebox 

    
    
Douglas hout 

Insectenhotel Kinderkoppen 

Cercis Siliquastrum Meerstammige Nepeta faassenii kattenkruid Geranium Rozanne Lavandula angustiflolia

Imperata Cylindrica 'Red Baron' Heuchera Palace Purple Aucuba japonica

Appelboom Perenboom Stamroos

Leilinden Sedum spectabile brillant

Beukenhaag
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Leilindes tegen de inkijk op de tuin. 

Klimop om de gevel te vergroenen.

Onder de halfverharding zit een infiltratiekoffer zodat
het hemelwater in de grond kan worden opgenomen. 

Halfverharding in vorm van kleischelpen.

Vlonder van douglas hout.

Een insectenhotel van opgestapeld hout.
Klimop om de
want van schuur
te vergroenen.

Een sedum schuurdak zorgt voor meer groen; dus meer
verkoeling in een tuin en ook zorgt dit er voor dat er minder
 water hoeft afgevoerd te worden.

De appelboom werkt verkoelend, het trekt biodiversiteit aan
en ook zorgt een appelboom voor meer belevingswaarde in
een tuin omdat de vruchten eetbaar zijn. 

Rondom de tuin is een erfafscheiding van beukenhaag dit omdat er 
zo geen schuttingen te hoeven worden gebruikt, dit scheelt weer 
hout en zorgt voor een groenere tuin.

Vlonder is +5 cm boven het pad.

Border 1 is
+40 cm boven
het pad.

Border 3 is +80 cm boven het pad.

Border 2 is +60 cm boven het pad.

Cortenstaal border randen

kleischelpen

infiltratiekofer

rosa robin

sedum telephium

imperata cylindrica red barongeranium rosannanepeta faasseniilavendula angustifolia

N
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Schuur met sedum bedekking 

Avondterras om te relaxen

Pergolas in boog verband 

Grijze berken bomen   

Bestrating met stapstroken en klinkerstenen, 
dit zorgt voor een goede doorlating van het 
hemelwater 

De parkeerplaatsen worden bestraat met gras 
tegels, dit worgt voor een goede doorlating van 
water en voorkomt water dat blijft liggen 

Lijsterbes

Border met kleurrijke planten

 

Judas bomen

Borders met grassen en structuurplanten 

Fruitbomen voor eigen profijt uit eigen tuin    

Terras om te relaxen 

Border met structuurplanten

Chinese vernisboom  

Talud met insecten lokkende planten 

Een haagje van Ligustus

Border met insecten lokkende beplanting

Bodembedekker van Looptijm 

Terras om te relaxen 

Tegel verharding 

Wilgentenen hek als afscheiding van 
de tuin ene paarkeerplaatsen 

Astilbe 

 

Rond om het terras staan diverse planten die 
insecten lokken en voor een gezellige sfeer 
zorgen, het terras zelf is gemaakt van Platowood. 
Dit is een hout soort met langdurige kwaliteit, 
makkelijk te verwerken en onderhoud arm.

De pergola's zijn gemaakt van Cortenstaal, dit is 
een metaal dat door zuurstof verkleurt. De 
pergola wordt begroeit met klimplanet als Witte 
regen en Chocoladerank. 

De beplanting is gekozen op kleur, geur, structuur 
en bijdragen aan de natuur. Denk hierbij aan 
insecten, bijen en vogels die de tuin in gelokt 
worden. Dit zorgt voor een mooie toevoeging aan 
de tuin. 

Op de bestaande schuur worden 
sedem matten gelegd. Dit is een 
groendak dat voor meet groen 
zorgt maar ook dat er 
minderwater overlast komt. de 
matten nemen watwr op dat zo 
niet in de omgeving komt.

Over de gele tuin worden 
lichtpunten geplaatst om zo in de 
avonden ook vol op te kunnen 
genieten van de tuin. 

Iedereen kan bijdragen aan een 
gezonde en groene omgeving. Elke 
handeling telt, hoe klein ook.

Monique Oudshoorn Monique Oudshoorn 

Zonder dieren geen levende tuin. In ons land is steeds 
minder ruimte voor vogels, vlinders en insecten. Veel bijen
-, vlinder- en libellensoorten worden bedreigd met 
uitsterven. Een beetje groen in elke tuin is genoeg om ze 
te redden.

Omdat planten water verdampen, verkoelen ze de omgeving. Alle 
levende tuinen in een buurt verkoelen de omgeving tot wel twee 
kilometer afstand. Groen is dus een perfect middel om de stijgende 
temperaturen een halt toe te roepen.

Door dicht bij huis voedsel en kruiden te 
kweken, worden we ons weer bewust  
waar het vandaan komt. Je eigen eten 
kweken kan in je levende tuin. Bovendien 
is een levende tuin ook een belangrijke 
voedingsbron voor dieren, egels, vogels, 
vlinders, bijen en andere insecten.

Leven zonder water is niet mogelijk. Wees er zuinig op en benut het water 
ten gunste van de natuur en jezelf. Water in de tuin zorgt voor vogels, 
libellen en vlinders. Bovendien geeft het water een rustgevend gevoel en 
verdringt het hinderlijke achtergrondgeluiden. Vijvers zorgen ook voor 
verkoeling op warme dagen. Veel planten en dieren zijn afhankelijk van 
schoon water en vinden hun woonplaats in de vijver.

 

Grasbetontegels zorgen voor een 
ideale verhouding tussen 
verharding en ‘groen’ en kunnen 
een flinke verkeersbelasting aan. 
De blokken zijn voorzien van 
infiltratiegaten waar gras 
doorheen kan groeien en 
waardoor er sprake is van een 
goede afwatering. Tevens zijn de 
blokken voorzien van een hol- en 
dolverbinding rondom. Grasbeton 
is een soort bestrating die 
uitstekend geschikt is voor 
parkeerplaatsen, bermen en 
soortgelijke terreinen.

Tuinschermen met 
wilgentakken hebben een 
warme natuurlijke uitstraling 
waardoor ze mooi in de 
omgeving opgaan. Het zijn 
milieuvriendelijke 
tuinschermen die niet al te 
veel onderhoud.
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Met de Floodtegel wordt regenwater zichtbaar. De tegel vangt het regenwater 
op en houdt het vast. De tegel heeft een doorlatende onderkant en daardoor 
infiltreerd het regenwater langzaam in de bodem. Over de Floodtegel worden 
staptegels neer gelegd zodat je er overheen kan lopen. 

Pad van olivijn split met daar 
omheen een kruidenborder 
voor eigen gebruik. Olivijn 
split neemt CO2 op uit de 
lucht.

Kruipthijm als 
bodembedekker 
met staptegels 
om te lopen. 
Hemelwater 
wordt opgeslagen 
in een regenton 
en dat kan je 
weer gebruiken 
voor je tuin.

Kronkelwilg, 
Salix babylonica 
'Tortuosa'. 

Amberboom, Liquidambar steraciflua. 

De vlonder is 
gemaakt van Robinia 
hout. Robinia hout is 
een Europese 
hardhout soort en 
valt onder 
duurzaamheids 
klasse 1

Een insectenhotel 
met 
insectlokkende 
planten er 
omheen.

Als erfafscheiding 
gebruik ik een 
vogelhaag. De 
vogelhaag bestaat 
uit 4 planten 
soorten de 
Haagbeuk, 
Krentenboompje, 
Kers en de Meidoorn

Lange ereprijs, 
Veronica longifolia

Damastbloem, Hesperis 
matronalis

Ezelsoor, Stachys byzantina Salie, Salvia 
officinalis

Opdrachtgever: RijswijkBuiten
Project: Zuiverwonen
Ontwerper: Timo Storm

Toverhazelaar, Hamamelis × 
intermedia

Skimmia 
japonica 
'Rubella'

Sneeuwbal, Viburnum 
davivdii

Amerikaanse Sering, 
Ceanothus Concha

De schuur en de overkapping zijn 
gemaakt van Douglas hout en er 
ligt een sedumdak op. Sedum 
neemt water op en zorgt voor 
verkoeling,

Deze groene parkeerplaats zorgt ervoor dat het 
regenwater goed de grond intrekt en hierdoor krijg je 
geen plassen water op je parkeerplaats.
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De tuin bevat veel beplanting zodat je een heerlijk ontspannen gevoel krijgt als je in de tuin gaat zitten maar ook als je naar buiten kijkt. 

Hierboven is een tuinhuis 
weergegeven, op dit 
tuinhuis ligt sedum 
beplanting dit zorgt voor 
extra vergroening maar 
ook voor meer verkoeling 
in de tuin

Deze tulpenboom 
heeft een unieke 
bloeiwijzen  en heeft 
daarbij ook nog een 
zuilvorm dit zorgt 
ervoor dat de kroon 
minder breed is 

Door bomen in de tuin te plaatsen ontstaat er meer verkoeling in de tuin, dit 
is vooral heel prettig op hete zomerdagen

Deze pergola wordt bedekt met 
blauwe regen voor een mooi beeld 
met veel bloemen

Ik heb veel gebruik 
gemaakt van 
solitaire heesters en 
grassen zodat  er 
een mengsel van 
prairie en toendra 
klimaat ontstaat 

Hier boven is te zien dat ik gebruik heb gemaakt van een 
schuin staande T constructie, deze constructie lijkt 
optisch het huis te verlengen 

Ik wil gebruik maken van schellevis opsluitbanden en tegels zodat deze 
mooi door de hele tuin verwerkt kunnen worden

Deze pergola bestaat uit een houten balkenconstructie bovenop 
en een Griekse pilaren als paalconstructie

Ik heb gebruik gemaakt van lavasteensplit als halfverharding 
voor de paden zodat er minder last is van wateroverlast 

Ik heb met al het houtwerk gekozen voor FSC Tigerwood 
dit hout is vrij duurzaam, het gaat tussen de 10 en 15 jaar 
mee

De schuin opstaande bakken worden opgesloten door 
cortenstaal in de zijkant van deze bakken komen ook gaten 
en dit word opgevult met steen breek varen

Deze 
vlinderstruik 
soort geeft 
veel bloemen 
en verhoogt 
daar door de 
biodiversiteit 

Cortenstaal is staal waar een roestlaag op 
ontstaat, maar daar onder niet gaat roesten

Schellevis

Cortenstaal

Lavasteensplit

Het voledige groen vlak aan de achterzijde van het huis is een wadi, dit zorgt ervoor 
dat regen uit de hemelwaterafvoer wordt verdeeld over de tuin door middel van een 
verdiept stuk waar al het water langzaam kan infiltreren in de grond 

tigerwoodzuilvormige Tulpenboom

Acer Shirasawanum 'Aureum'

Japanse esdoorn

Treurwilg

Mannetjesvaren

Ijzerhard

Vuurpijl 'Grandiflora

Rhododendron hybrid

Pieris Nandina Color Perenne

Buddleja alternifolia

Hebe
Portugese laurier

Miscanthus Liriope muscari

Festuca Glauca – Blauwgras

Buddleja alternifolia

Steenbreekvaren

Tristan Rondeltap OD24 Project: RijswijkBuiten zuiver wonen


