
 

 
 
PROGRAMMA VAN EISEN: 
 
Een aantal keer in uw leven is er het juiste moment om de tuin goed aan te leggen. Misschien is dat bij uw 
eerste eigen huis of op het moment als de kinderen het huis uit zijn. 
Daarom gaan wij bewust om met wat u precies met de tuin aan wilt, maar daar hebben we ook uw hulp 
bij nodig. 
Vaak wordt gesproken over wensen terwijl het de eisen zijn die u aan de tuin stelt. Met andere worden de 
vertaling van uw verlangen. Elke tuin is anders en dat wordt in hoofdzaak bepaald door zijn gebruikers en 
wat zij in hun tuin willen vinden. Om duidelijk te maken waar u over na moet denken geef ik een aantal 
voorbeelden. 
 
Dit(serieuze) huiswerk bestaat uit 2 lijsten namelijk de praktische lijst en de abstracte lijst. Iedere 
bewoner maakt voor zichzelf een lijst. Laat eerst de lijsten groeien en hou het eerst voor u zelf. Dit is een 
belangrijk onderdeel van het proces dus neem er de tijd voor. Pas op het moment dat u denkt dat de lijsten 
klaar zijn gaat u ze met uw medebewoners bespreken. Hierbij is het belangrijk om goed naar elkaar te 
luisteren en goed door te vragen als het voor iemand niet duidelijk is wat de ander bedoeld. 
 
De praktische lijst: betreft tastbare punten zoals: met hoeveel mensen gebruiken we het terras, willen we 
zitten, eten, spelen, waar hangen we de was op, willen we kruiden kweken? Deze lijst is langer dan u in 
eerste instantie denkt. Denk er rustig over na en laat de lijst af en toe rusten. 
Draai de vraag ook eens om: wat wil ik beslist niet in de tuin? Ik wil geen water in de tuin omdat…. er 
kleine kinderen zijn of ik hou niet van water en waterplanten, de weerspiegelingen, hangende takken 
omdat ik daar droevig van word. Ik hou van leven, beweging, geluid, dus een levendig waterelement. Zo 
komt u toch weer bij een antwoord waar u eerst niet aan dacht. 
 
De abstracte lijst: hierbij is het belangrijk te bedenken wat voor gevoel u in de tuin wilt vinden. 
Dit maakt uw tuin zo persoonlijk omdat iedere tuin een ander gevoel op kan wekken. 
Noteer de dingen die u van de tuin verlangt of dingen die u in de tuin wilt terugvinden en van belang zijn 
in uw leven. Denk daarbij aan het natuurgevoel, levendigheid, romantiek, rust, bezinning of het sociale 
leven. 
Hierbij gaat het om wat het gevoel u ingeeft en laat u nog niet afleiden door onmogelijkheden, techniek of 
praktische uitvoerbaarheid. Dat is denkwerk voor de ontwerper en komt later in het proces pas aan de 
orde.                       
 
Ook een hobby, passie of herinnering kan voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld een man die altijd fanatiek 
wielrenner is geweest heeft als kunstwerk een fiets in zijn tuin waardoor de tuin iedere keer weer fijne 
herinneringen oproept. 
Een ander voorbeeld: u hebt in de praktische lijst water, dan gaat het er in deze lijst om wat voor gevoel 
hoort bij het element water? Een spetterende fontein of waterwerk is levendig en een waterval, keien en 
waterplanten kan het natuurgevoel uitbeelden, terwijl een spiegelend wateroppervlak weer rust  
en melancholiek oproept. 
 
Ten slotte: 
De uitkomst van dit voorwerk geeft handvaten voor een doordacht tuinontwerp. Is er toch iets niet 
helemaal duidelijk dan kunt u natuurlijk altijd nog mijn hulp inroepen, ten slotte is het de bedoeling om 
gezamenlijk deze weg te bewandelen om te komen tot een tuin die bij u past. Succes.  
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