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Wat kost een nieuwe tuin?
Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag
welke een goed antwoord verdient.
Want we kunnen natuurlijk de mooiste tuinen
ontwerpen maar deze moeten ook nog gerealiseerd en onderhouden kunnen worden
binnen het gestelde budget.
Maar welk budget is nodig?
Een gemakkelijk antwoord zou zijn, dat bepaald u
zelf. Want grijze betontegels zijn goedkoper dan natuursteen. Kleine beplanting is goedkoper dan grote
beplanting.
Hiermee zijn we meteen bij de kern van het antwoord.

veilig spelen

Hierbij worden prijzen gehanteerd vanaf 70-80 euro
per vierkante meter of per volume en massa.

Maar dan weet u nog niets, want met welk materiaal
komt deze vierkante meterprijs tot stand? Is het overgrote deel gazon? Het deel bestrating kan bestaan
uit betontegels of natuurtseen. Dienen er grondkerende muren te worden geplaatst en of trappen? Dan
zal dit niet mogelijk zijn binnen genoemd bedrag.
Alleen een goed gesprek gevolgd door een goed
tuinontwerp kan u hier inzage in geven.

natuurlijk zwemmen

Want zo is het ook, alleen hier heeft u weinig aan.
Laten we eens kijken wat in de ‘markt’ vaak gehanteerd wordt. Daarbij is het raadzaam om eerst even
buiten de branche, van tuinarchitecten en hoveniers
te kijken, de makelaar. Want laten we wel wezen uw
tuin is onlosmakelijk verbonden met uw woning en
mede daarom onroerend goed.

Makelaars hanteren een percentage dat

veelal ligt tussen de 5 en 10% van de waarde van
de woning. Afhankelijk van de materiaalkeuze en
het kwaliteitsniveau. Kijk daar heeft u wat aan, dat
kan even schrikken zijn als de WOZ waarde van uw
woning € 400.000,00 is en uw tuin slechts 100 m2 is.
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Hoveniers rekenen vaak per vierkante meter.

stromend water

Wat wilt u

met uw tuin? Ik denk dat dit de
belangrijkste vraag is om mee te beginnen voordat er
antwoord geven kan worden op de vraag wat kost
een tuin. Wat wilt u.....precies?
• Welke functie dient uw tuin te vervullen?
• Hoe wilt u uw tuin gaan gebruiken?
• Wanneer wilt u uw tuin gaan gebruiken?
• Wat is prioriteit het ontwerp of het budget?
• Welk kwaliteitsniveau wilt u toepassen?
• Welke elementen wilt u in uw tuin zien?
• Hoeveel tijd heeft u voor het tuinonderhoud?
En zo zijn er nog vele vragen welke eerst beantwoord
moeten worden voordat er een streep op papier
wordt gezet.

Koedijk 8 | 7711DL Nieuwleusen | 06 - 53 250 362
www.detuinregisseurs.nl | M: a.bijl@detuinregisseurs.nl
Surhuizum | Boskoop | Willemstad | Rijkevoort

2

Wat kost een nieuwe tuin?
Omgevingsfactoren spelen ook een

Eviritisquam sedestrari peris, que det, consum re, vit
paris nostussa in pris. Tatum, que iam contemq uemquiderfex se esendum inc fauc vemus, vivemus?
Latabescia mei signatur, cor ublicae hostimus, et prae
none publiis. Ad culica potempr acchuid moenat,
qua quod reo, uteressitis. Iptiamp licaper ipimus interbit. Do, qua menius maximiliam est? Adhus cultora
ma, et C. Satussu niusulocae me re esi prit; intiae,
prendem ellatus arbit rendierfes huites rei proribulin vis,
cum vemquid contem corem aventius con veropub
liculegereo mente pra ina, qua et ortemum ponlost
ad aus, pat nos, cut ad rescia atude manterit? Furbemum ducon tussenam ego videm notiena, nos
morum ad facervit, ad consi consim reis C. Edeludacis

belangrijke rol. Hoe makkelijk is uw tuin te bereiken
voor mens en machine? Wat is de huidige staat van
uw tuin? Is het een bestaande tuin waar veel uit verwijderd moet worden of juiste elementen bewaard
moeten blijven? Een tuin realiseren op een leeg stuk
grond is goedkoper dan een nieuwe tuin realiseren
binnen een bestaande tuin. Op welke grondsoort
moet de tuin worden gerealiseerd?

Hoe dan aan te pakken om te achterhalen wat

een nieuwe tuin kost? We hebben hier een duidelijke
visie over en dat is dat als je iets doet, doe het dan
goed.
Het belangrijkste is de basis voor een nieuwe tuin en
dat is het tuinontwerp.

Het tuinontwerp

is belangrijker dan de te
verwerken materialen. U kunt beter een goed ontwerp hebben dat gerealiseerd wordt met eenvoudige materialen dan een slecht ontwerp met kostbare
materialen.
We zullen bij deze enkele voorbeelden de revue laten
paseren hoe materialen verwerkt kunnen worden. We
beginnen met het onderdeel bestrating.

anders & anders
• bestrating
Dit is er in vele soorten, maten en kwaliteiten. Van
belang is hoe wordt de bestrating verwerkt?
Bestaat de ondergrond uit gewoon straatzand of uit
gebroken puin of BIMS korrels (voor minder draagkrachtige gronden)?
Wordt er dal dan niet grondstabilisatie toegepast
waardoor er minder snel verzakkingen zullen optreden? Het kost iets meer, maar dan heeft u ook langer
plezier van goed liggende bestrating.
Worden de voegen tussen de tegels/klinkers dichtgevoegd waardoor minder of geen onkruidgroei zal

kleurrijk
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plaatsvinden. Of wordt er gewoon ingeveegd met
straatzand waardoor onkruiden zich makkelijker zullen
vestigen in de voeg. Hierdoor ontstaat een ander
netheidsbeeld en u bent meer tijd kwijt aan het onderhoud.
Worden de tegels/klinkers op maat geknipt of op
maat gezaagd met een diamantzaag. Het op maat
zegen geeft een heel ander kwaliteitsniveau dan op
maat knippen.
Zo leest u dat alleen al de wijze van verwerken er vele
mogelijkheden zijn en dus ook verschillende prijzen.

winterbeeld

bollen

Een (vrucht)boom kunt u aanschaffen vanaf 10 euro
(bij de Aldi) tot 1.000 euro en meer voor 20-40 jaar
oude (vrucht)bomen. Ook hier geldt weer wat wilt u?
• elektra
Hierbij kunt u denken aan sfeerverlichting, beveiliging,
geluidsinstallatie, tuinverwarming, aansluiting pompinstallatie voor zwembad of zwemvijver.
De kosten per armatuur lopen uiteen van 15 euro tot
500 euro per stuk. Wat wilt u gaat ook hier op.
• Erfafscheiding
Elke tuin heeft een grens. Hoe wordt deze grens vorm
gegeven? Met welke materialen?

solitair

vaste planten

• beplanting
Wilt u 10-20 jaar wachten tot de nieuwe boom groot
is of wilt er over 2 jaar al van kunnen oogsten of er
onder kunnen zitten?

Met levend materiaal zoals een haag welke u minimaal 2x per jaar moet knippen of zijn er andere
(groene) oplossingen? We adviseren u graag.

Teveel beplanting per vierkante meter is slecht voor
de ontwikkeling van de individuele plant en voor uw
portemonee. Te weinig planten per vierkante meter is
weer slecht voor uw rug of de kosten van het tuinonderhoud. Als beplantingsspecialist stem ik de beplanting af op de grondsoort in plaats van de grond aan
te passen aan de beplanting. Ook houden we rekening met de concurrentiekracht van de verschillende
planten zodat ze elkaar in evenwicht houden.

Wilt u een indicatie krijgen met welk budget u rekening moet gaan houden? Maak een belafspraak en
ik denk dat ik u een heel eind op weg kan helpen.
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Afspraak?

Graag tot horens en wellicht tot ziens,

ing. Alexander Bijl

tuin- en landschapsontwerper/beplantingsspecialist
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natuursteen

beton

combinatie

keramisch

rustiek

metaal

keuzes

hout

kunststof

De Tuinregisseurs helpt u verantwoord te kiezen.

sfeer
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veilig

romantisch

zichtbaar
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