
In vier stappen naar het goede tuingevoel

VOOR U EN ALLEMAAL

e e n  m o o i e  w e r e l d  b e g i n t  i n  d e  a c h t e r t u i n
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Inleiding

Tuingeluk voor u en allemaal is een titel die verplichtingen oproept.. Maar na meer dan
dertig jaar tuinervaring binnen en buiten ons voorlichtinigs- en inspiratiepark De 
Tuinen van Appeltern gaan we graag de uitdaging aan om die belofte waar te maken. 

Tuingeluk is voor ons een manier van denken en leven geworden, die verder gaat dan
het bevorderen van ieders persoonlijke tuingevoel. Het is daarmee wel begonnen. We
gunnen iedereen de toegevoegde waarde van een passende tuin en bedachten daar-
voor 4 Basisvoorwaarden waarmee dat gelukzalige gevoel gegarandeerd tegemoet 
gezien kan worden maar inmiddels zijn we er van overtuigd dat vanuit dat goede
groene gevoel in eigen tuin, in de wijk en op het werk ook maatschappelijke problemen
als sociaal gedrag, de gezondheid, het milieu positief beïnvloed zullen worden. Geluk
voor iedereen begint bij het goede gevoel in de achtertuin.

Tuingeluk is een concept naar idee van Ben van Ooijen van De Tuinen van Appeltern in
samenspraak met door ‘Appeltern’ geselecteerde hoveniersbedrijven ‘Dutch Quality
Gardens’.

© Copyright 2017, 6e druk Informatietuinen Appeltern B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of op
 enigerlei wijze worden gereproduceerd en openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
In formatietuinen Appeltern B.V.

tuingeluk.nl appeltern.nl dutchqualitygardens.nl
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Uw Tuingeluk
verandert de wereld
Er zijn inmiddels tientallen wetenschappelijke onderzoeken
gedaan naar de positieve effecten van groen en een groene
omgeving (zie pagina 24). De wereld wordt met ‘groen’ niet
alleen mooier, maar ook schoner en gezonder. Mensen ver-
anderen ook door groen. Een tuinbezitter die zijn tuin als een
meerwaarde ervaart, is geduldiger, heeft meer waardering
voor de kleine dingen, voor alles wat groeit en bloeit. Een
tuinbezitter met de juiste tuin is gezonder, fitter en meer
maatschappelijk betrokken met veel respect voor het milieu
en zaken als duurzaamheid en energiebesparing.

Het vreemde of misschien wel het mooie bij deze ontwikke-
ling is dat die maatschappelijke betrokkenheid en zorg voor
het milieu onbewust ontstaat. De groeiende liefde voor de
tuin zorgt voor een andere kijk op het leven; de vogels en vlin-
ders die binnen vliegen, de zaadjes die uitgroeien tot kleine
tomaatjes, de eerste eigen appels aan de boom. Allemaal
prikkels met stof tot nadenken en een verdieping in het tui-
nieren. Waar blijft al het regenwater? Is de meststof wel
goed voor het milieu? Hoe zorg ik voor meer bijen en waar
overwintert straks de egel?

Het is een onomkeerbaar proces dat evenwichtig meegroeit
met de steeds intiemer wordende relatie met uw tuin. 

Voor onervaren tuiniers of zij die tot op heden nimmer een
voor hen passende tuin mochten ervaren, klinkt het wellicht
overdreven of zelfs ongelooflijk. Voor ons ook de reden om
op individueel niveau te beginnen.

Persoonlijk Tuingeluk eerst…..de wereld volgt later vanzelf.

Tuingeluk is meer dan groen

Hoewel beplanting van essentieel belang is voor uw goede

tuingevoel, gaat Tuingeluk ook over andere ingrediënten. Het

is fantastisch als uw karakter spreekt in uw tuin. Uw lievelings-

kleuren, uw humor, uw smaak voor design enz. Voor ‘groen’

geldt overigens hetzelfde. Groen staat ook voor meer dan 

beplanting alleen. Groen staat ook voor milieubewust en ener-

giezuinig.
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De vier basisvoorwaarden 
voor uw tuingeluk

1

4

2

Zorg voor een goede verhouding tussen groen en verharding
Van nature willen wij onszelf omgeven met planten. Het liefst zitten wij er mid-
den in en toch wordt deze behoefte vergeten bij het inrichten van de tuin.

Maak een goede combinatie van hoog en laag
Een vlakke tuin met alleen maar lage beplanting mist spanning, dieptewerking
en sfeer. De helft van de beplanting zou dan ook hoger dan 90 cm. moeten zijn.

Zorg voor rust en privacy zodat u op uw gemak bent
Een tuin is als een huis, een plekje waar u zich geborgen en veilig voelt.

Behoed u voor meer tuinwerk dan u zou willen….
De tuin mag niet meer inspanning van u vragen dan u bereid bent om te geven.
En u hoeft er helemaal geen groene vingers voor te hebben.

3
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Wij hebben allemaal weleens op een te
groot terras gezeten met heel veel 
tegels of stenen en verder geen groen.
Zelfs met mooi weer ‘zit’ dat terras nog
ongezellig. Het lijkt wel een parkeerter-
rein. Voor wie het overkomt, gaat dan
ook snel aan de slag met grote planten-
bakken en boompjes in pot om de 
natuurlijke behoefte aan groen zo snel
mogelijk aan te vullen. 

Jammer dat deze, van nature aanwe-
zige, levensbehoefte zo vaak vergeten
wordt en dan niet alleen bij het terras,
maar in de hele tuin. Voor een goed 
gevoel is voldoende beplanting in de

tuin essentieel. Niet alleen een randje
tegen de muur of schutting, maar 
royaal verdeeld over het totale opper-
vlak. Wij raden u aan om uit te gaan van
⅔ van uw tuinoppervlak, dus eigenlijk
zou u slechts ⅓ deel mogen beleggen
met stenen, hout of grind. Onder groen
valt ook het gazon en een eventuele vij-
ver. Als de tuin te klein is en u met ⅓
oppervlakte onvoldoende heeft om een
terras te kunnen maken, mag het iets
meer zijn, maar dan moet u wel zorgen
voor extra beplanting tegen de wanden
of in de hoogte (pergola’s en/of bomen).

Basisvoorwaarde 1

Zorg voor een goede verhouding
tussen groen en verharding

9

o De natuurlijke behoefte om ons te omringen met groen moet alle aandacht

krijgen bij de tuininrichting. Op uw terras zou u bijna letterlijk geraakt moeten

worden door de beplanting.

i Strakke tuin 

met veel te veel

verharding en 

nauwelijks 

beplanting

i Strakke tuin

met juiste 

verhouding 

tussen beplanting

en verharding

i Ook bij ronde

vormen wordt het

gevoel niet beter

door een te veel

aan bestrating

i Ronde tuin 

met voldoende 

beplanting en

hoogte-elementen

voor het goede

tuingevoel
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Basisvoorwaarde 2

Maak een goede combinatie 
van hoog en laag

o Een boeiende doorkijk door een ‘open’ muur dwars door de tuin  /  Een bamboe-

haag fungeert als een doorzichtig gordijn. Spannend!  /  Haagblokken zijn perfecte

hoogte-elementen  /  Doorzichtelijk en toch verborgen

i Met haagblokken en bomen wordt de tuin

spannender en er ontstaat meer dieptewerking

i Een vlakke tuin is vergelijkbaar met een

leeg podium van de schouwburg. Zodra de

decorstukken geplaatst worden, ontstaat

het ruimtelijke effect en spanning

i De tuin is niet spannend als hij helemaal

te overzien is

Een vlakke tuin waarbij u alles in één
oogopslag overziet, is saai en sfeerloos.
Ook al heeft u voldaan aan de eerste 
basisvoorwaarde en is uw tuin voor ⅔
beplant met bodembedekkers of belegd
met gazon, dan nog ontbreekt het
goede gevoel. 

Hoogte-elementen zorgen voor span-
ning, de zichtlijnen worden immers 
onderbroken. Ze zorgen ook voor   diepte -

werking ; uw tuin lijkt er groter door en
daarbij zorgen hoogte-elementen voor
sfeer en intimiteit. De hoogte kan gec-
reëerd worden met hier en daar wat ho-
gere struiken, een boom, een haag of
haagblok, maar ook opgaande grassen
of grootbladige vaste planten in de bor-
ders. Wij raden u aan om de helft van
uw beplanting hoger te laten groeien
dan 90 cm. 

Nog even terugkijkend naar basisvoor-
waarde 1 gaan wij dus uit van ⅓ tuinop-
pervlakte voor bestrating, ⅓ tuinopper-
vlakte beplanting en/of gazon lager dan
90 cm. en ⅓ tuinoppervlak voor hogere
beplanting. Uiteraard heeft ook de vorm
en de keuze van materialen invloed op
uw tuinbeleving, maar qua volume in
verkeerde verhouding hebben ze nau-
welijks meerwaarde.
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De tuin is een belangrijk onderdeel van
uw leefruimte. Net als in huis moet u
zich er veilig voelen. Toevallige passan-
ten moeten niet ‘zomaar’ bij u binnen
kunnen lopen en de buren moeten van-
uit hun huizen geen royaal zicht op uw
zonneterras hebben. U moet vooraf dan
ook goed bepalen wat voor hen wel en
niet te zien is en ook hoe een vrije door-
loop of achterom kan worden beperkt.

Er zijn allerlei ‘foefjes’ om aan uw veilig
en vrije gevoel tegemoet te gaan komen.
Nauwkeurig geplaatste bomen, een vol-
doende hoge haag, groene sluisjes met
een poort, maar ook een begroeide per-
gola, een schaduwdoek of verhoogde
klimopschermen komen in aanmerking.
Het mooie is dat als u reeds voldaan

heeft aan basisvoorwaarde 1 en 2, het
met de derde voorwaarde al een stuk 
gemakkelijker wordt.

Een veilig en vrij gevoel hangt volgens
ons overigens niet alleen af van de mate
van privacy, ook zaken als geluidsoverlast
en inbraakgevoeligheid spelen een rol.
Geluidsoverlast in een tuin kan het best
worden bestreden met geluidsabsorbe-
rende schermen. Die zijn er in vele uit-
voeringen. De veiligheidssystemen voor
in de tuin zijn heel eenvoudig vooraf 
ingraafbaar. Vaak is het slechts één sim-
pele kabel rondom. Overigens heeft de
positie van uw terras ook nog te maken
met ‘de gehorigheid’ van de buren. U zou
er voor kunnen kiezen om niet direct
naast die van hen te gaan zitten.

Basisvoorwaarde 3

Zorg voor rust en privacy 
zodat u op uw gemak bent

i Een ‘groen-sluis’ is vriendelijker en ook vei-

lig met een poort toepasbaar

i Met vormbomen kan inkijk 

worden voorkomen

i Een begroeide pergola en dakplataan

zorgen voor een goede groenbalans en

voorkomen de inkijk
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Bijna 80% van de Nederlandse tuinbe-
zitters heeft een niet-optimale band
met hun tuin. Eén van de belangrijkste
oorzaken daarbij is de energiebalans. De
tuin die zij hebben aangelegd, vraagt
veel meer ‘werktijd’ dan zij vooraf had-
den ingeschat. Uiteindelijk wordt ‘de
tuin’ daar later minder leuk door, want
als je maar twee uur per week beschik-
baar hebt, terwijl de tuin tenminste vijf
uur vraagt, heeft u er op het laatst meer
een hekel aan dan dat u er plezier aan
beleeft.

En dat terwijl het ook heel anders kan.
Feitelijk is elke tuinbezitter in staat om
de energiebalans naar zijn eigen hand
te zetten. Helemaal zonder werk zal niet
mogelijk zijn, maar een tuin afstemmen
op uw eigen tijdsbestedingspatroon is
zeker mogelijk. Uiteraard moeten er dan
keuzes gemaakt worden. Een gazon

moet wekelijks gemaaid worden, terwijl
een plantvak met bodembedekkers
nauwelijks tijd vraagt. Alleen al bij
hagen heeft u de keus om in plaats van
driemaal per seizoen te snoeien, te 
kiezen voor een haag die u gerust een
jaartje kunt overslaan.

Wij vinden het een beetje jammer dat
een mooie tuin alleen geassocieerd

wordt met groene vingers. Alsof er heel
veel kennis voor nodig zou zijn. Gelukkig
is dat helemaal niet het geval. Zelfs uit-
gesproken ondeskundigen of beginners
bereiken op eenvoudige wijze het opti-
male tuingevoel. De basisvoorwaarden
zijn het belangrijkst, de rest komt dan
vanzelf.

o Een gazon moet minstens 30 keer per jaar gemaaid worden.

Met een gesloten beplanting krijgt onkruid weinig kans.

i Een tuin zonder gazon en met een vijver

is op voorhand extra onderhoudsvriendelijk.

In deze tuin zorgen de paden er voor dat u

altijd en overal een eventueel opkomend 

onkruidplantje kunt wegplukken.

Minder onderhoud door o.a.

- Langzaam groeiende hagen 

en heesters

- Een vijver

- Bodembedekkers in plantvakken

- Dichtgevoegde of dichte bestrating

- Gesloten beplanting

- Gestuurde waterhuishouding

- Sterke stabiele plantsoorten

- Kantstroken

- Antiworteldoek onder grind

i Een tuin is vooral ook genieten!

Basisvoorwaarde 4

Behoed u voor meer tuinwerk 
dan u zou willen
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Het bereiken van het optimale tuingevoel is natuurlijk ook
een kwestie van goed naar u zelf kijken. Wie bent u? Wat wilt
u? En waar staat u voor?

De 4 Basisvoorwaarden zijn een mooie richtlijn maar daar-
naast gelden uw persoonlijke voorkeuren, uw zorg om het
milieu, uw liefde voor moeder aarde of bijvoorbeeld uw be-
hoeftes aan comfort en rust. Daarbij bent u meestal ook niet
de enige tuingebruiker en spelen ook de wensen van uw 
medegebruikers nog een rol.

Gelukkig is tegenwoordig geen enkele wens onuitvoerbaar.
Alles kan en alles mag. De kunst is wel de juiste samenstel-
ling. De keuze van zo veel mogelijk gewenste ingrediënten in
de juiste vorm en hoeveelheid zodat ze in combinatie met de
4 Basisvoorwaarden leiden tot het voor u ultieme Tuingeluk.

En weet u, er is zo veel. Elk jaar worden nieuwe trends bedacht
en noviteiten gepresenteerd. Wij in De Tuinen van Appeltern
laten jaarlijks de nieuwste zaken toegepast zien en houden
iedereen op de hoogte via ons digitale platform appeltern.nl

Tegelijkertijd is een tuin ook weer niet zo modegevoelig dat
u elk jaar opnieuw moet beginnen. Integendeel. Wij en de
door ons geselecteerde hoveniers laten zien dat veel planten
en materialen tijdloos zijn en te allen tijden blijven passen
in het hedendaagse tuinbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat
er niets verandert. Kijk maar eens naar de lampen op zonne-
energie, het kunstgras wat niet van echt te onderscheiden
is, een kweekkasje dat zelf de groenten kweekt, de licht -
gewicht tuinmuren, de automatische zonneschermen en
sproeiinstallaties. De tuinmarkt blijft in beweging. Er wordt
steeds geïnnoveerd zoals in elke andere bedrijfstak.

Juist het overweldigende aanbod van producten en dien-
sten in combinatie met ontbrekende kennis of liever onwe-
tendheid zorgen voor de nodige fouten. Veel hoveniers en
ontwerpers hebben bijvoorbeeld nog nooit van de 4 Basis-
voorwaarden voor Tuingeluk gehoord, laat staan dat ze deze
voorwaarden in de praktijk brengen. We betreuren die situ-
atie en vertrouwen er op dat de branche zich snel verbetert.
Tussentijds kunnen we door uw tuingeluk de wereld een
beetje mooier te maken.

Wie bent u en
waar staat u voor?

• natuurlijk
• rechtlijnig
• stijlvol
• romantisch

• besloten
• ecologisch
• bloemrijk
• eigentijds

• nostalgisch
• kunstzinnig
• makkelijk
• open

• smaakvol
• geheimzinnig
• intiem
• humoristisch

• liefdevol
• verrassend
• kleurrijk
• diervriendelijk

• innovatief
• uitbundig
• zachtaardig
• contrastrijk

Geef uw tuin (uw) karakter
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Onze missie om zo veel mogelijk mensen de toegevoegde
waarde van een groene omgeving te laten ervaren, gaat ver-
der dan uw tuin alleen.  We willen ook allerlei bestuurders
en beslissers wijzen op de positieve effecten van een even-
wichtig met groen ingerichte straat of wijk.

Bijna iedereen heeft een aangeboren liefde voor groen. 
Weliswaar zonder dat zichzelf te realiseren, maar dan nog.
We zoeken als we ergens willen gaan zitten altijd de gebor-
genheid van een haag of bossage. Een portretfoto wordt
bijna altijd gemaakt met bloemen of planten op de achter-
grond. 

TV-registraties van inwijdingen of koninklijke bezoeken laten
altijd camerabeelden zien vanuit bloeiende plantenbakken
of overhangende bomen. Huizen die te koop worden aange-
boden, worden zo groen mogelijk gefotografeerd en hoeveel
discussies zijn er al niet geweest over het ontbrekende groen
op ongezellige pleinen.

Het is een beetje onbegrijpelijk dat met alle positieve gevol-
gen van groen in de wijk (zie pagina 24) er nog steeds beslis-
sers zijn die liever zo veel mogelijk huizen zetten op een
beperkt perceel bouwgrond. En bij de infrastructuur met ont-
brekende groensingels gaat het al net zo.

Toch zien wij het tij ook keren. Gelukkig maar. Al is het dan
misschien (nog) niet om het voor u zo aangenaam mogelijk
te maken, maar meer vanwege het feit dat ze daar door 
milieutechnische wetgeving toe gedwongen worden. Het 
effect is vooralsnog hetzelfde. Meer groen oppervlak, meer
speelweides, meer wandelroutes en ook steeds meer bloei-
ende borders.

We weten dat onze en ook uw invloed op de inrichting van
de wijk of het landschap beperkt is, maar u en wij mogen  er
wel wat van vinden. Bovendien zorgen we er voor dat er over
nagedacht wordt en denken we dat die gedachte ook gevol-
gen heeft voor de inrichting van de eigen tuin. Overigens zijn
er al tal van geslaagde buurtinitiatieven met bloeiende 
bloemenweides, groenten- en volkstuinen op braakliggende
terreinen en groene daken en wanden voor ontsierende,
koude gebouwen.

Het gaat te ver om te willen dat slechts 1/3 deel van een wijk-
oppervlak verhard zal zijn, maar een steentje bijdragen voor
(nog) meer groen kan nooit geen kwaad.

Hoe groen is uw straat?
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Deze vraag geldt voor iedereen die werkt of een eigen bedrijf
heeft, want net als in eigen tuin en in de straat heeft het
groen in het bedrijf heel veel invloed op het welbevinden en
de prestaties van u en dat van uw medewerkers.

Met toepassing van groen binnen en buiten het gebouw
gaan de energiekosten omlaag, het rendement omhoog en
het werkklimaat wordt (nog) aangenamer (zie groenonder-
zoeken blz. 24) 

Op meerdere plaatsen in het bedrijf kan ‘groen’ toegevoegd
worden. Op het bedrijfsterrein met parkeerplaatsen, in de
kantoortuin waar gepauzeerd wordt, op het dak, tegen de
wanden en natuurlijk rondom de werkplekken.

Voor elk groen element gelden speciale voorwaarden en ver-
werkingsmethodieken, maar de markt heeft daar de laatste
jaren fantastisch op ingespeeld en heeft oplossingen voor
elke situatie. Het is goed om te zien dat veel bedrijven hun
duurzaamheids- en cradle to cradle doelstellingen kracht  bij
zetten door zo wel binnen als buiten zoveel mogelijk beplan-
ting te laten groeien. Dat zo’n bedrijf een aantrekkelijke 
indruk maakt en het er aangenaam om te werken is, wordt
dagelijks duidelijk.

Hoe groen is uw bedrijf?

Isolatie

Waterreductie

Energiekosten

Geluidsdempend

Isolatie

Energiekosten

Geluidsdempend

Waterreductie

Energiekosten

Uitstraling

Welbevinden

Geluidsdempend

Energiekosten

Gezondheid

Welbevinden

Groendak

Groene wand

Groen terrein

Groen kantoor
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We meldden het al bij de inleiding. Tuingeluk is voor ons veel
meer dan de 4 Basisvoorwaarden waarmee het goede tuin-
gevoel tegemoet kan worden gezien. Tuingeluk is een manier
van denken en een manier van doen die niet gebonden is aan
een bepaalde stijl of voorkeur qua tuinen. Tuingeluk is ook
een antwoord op de vraag voor een bewuster leven en alle
aandacht die we met elkaar moeten hebben voor het milieu
en moeder aarde. Maar volgens ons hoeft het allemaal niet
zo geforceerd en weldoordacht te zijn. Een tuinier met de
juiste tuin is al alles inéén. Op de eerste plaats door het
goede tuingevoel en daarna vanwege zijn effecten op de 
omgeving en samenleving.

Een tuin moet dan ook vooral gemakkelijk en comfortabel
zijn. Dat groen daar een positieve rol bij speelt, is duidelijk
bewezen. Evenals dat u in die combinatie al per saldo heel
natuurlijk en duurzaam bezig bent. Certificaten en labels
voegen daar nog maar heel beperkt aan toe.

U met het goede tuingevoel is feitelijk een garantie voor een
mooier leven voor u en uw tuingenoten. En daarnaast maakt
u de wereld een stukje mooier. Neemt allemaal niet weg dat
we u graag laten zien hoe het allemaal nog ‘groener’, nog
‘comfortabeler’, nog ‘natuurlijker’ en nog ‘duurzamer’ kan.

Groen, comfortabel, 
natuurlijk en duurzaam
in één

Meer Tuingeluk

Voor uitgebreide achtergrondinformatie over Tuingeluk zoals

de 4 Basisvoorwaarden met tips en trucs in eigen tuin heeft

De Tuinen van Appeltern de website tuingeluk.nl ontwikkeld.

U leest er ook diverse mediapublicaties en onderzoeksresul-

taten. In De Tuinen van Appeltern zijn 4 specifieke Tuingeluk-

tuinen aangelegd waarbij u stapsgewijs de Basisvoor   waarden

in de praktijk ervaart.
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Duurzamer
• Zo veel mogelijk beplanting

zorgt voor meer waterbergend 
vermogen en haalt CO2 uit de lucht.

• Een waterdoorlatende verharding
zorgt voor meer waterbergend vermogen.

• Ecologisch tuinieren
beplanting hervoedt zichzelf m.b . v. het
bodemleven.

• Verantwoord machinegebruik
geen energieverspilling, geluidsoverlast
en milieuschade.

• Verantwoord materiaalgebruik
levensduur, productiekosten en 
herkomst verdienen de aandacht.

• Een zwemvijver in plaats van zwembad
veel minder of helemaal geen energie-
verbruik.

• Zonnepanelen op pergola of tuinhuis
levert energie voor pompen en filters.

• Tuinverlichting op zonne-energie
eenvoudige toepassing en geen
energie kosten.

• Ondergrondse wateropvang
als bron voor beregening en gieten.

• Een gerichte plantkeuze
beperkt het onderhoud, heraanplant en
afvalstroom

Natuurlijker
• Een levende haag

met bloemen en bessen zonder knip-
pen, een feest voor vogels.

• Een insectenhotel
eenvoudig zelf maakbaar in stapel-
muurtjes.

• Biologische meststoffen en verzorings-
middelen
geen kunstmest en schadelijke spuit-
middelen.

• Eetbare planten, groenten en fruit 
voor u zelf
er gaat niets boven eten in en uit eigen
tuin.

• Een wild grasveld
een gazon dat als een weide gemaaid
wordt.

• Een waterplek
een feest voor kikkers en ander 
waterleven.

• Een houtwal of houtmuur
keurig gestapelde houtblokken of 
wilgentenen in de lengte.

• Drachtplanten en bes dragers
goed voor de bijen, vlinders en vogels.

• Gebruik natuurlijke materialen
bestrating en bouwmaterialen in pure
vorm. Grind, natuursteen, hout en klei.

• Hergebruik van tuinspullen
oude bakstenen, tegels of dakpannen
hebben karakter.

Comfortabeler
• De juiste energiebalans

niet meer tuinwerk dan u zou willen,
onderhoudsvriendelijke beplanting en
inrichting.

• Hoogteverschillen, verhoogde borders
een spannender uitzicht en handig bij
het onderhoud.

• Voorkom geluidsoverlast 
geluidwerende constructies en een
stukje opschuiven van het terras.

• Onkruidvrije bestrating
voegen tussen tegels en stenen kunnen
duurzaam gedicht worden.

• Voorkom inkijk en inloop
met vormbomen, begroeide pergola
balken en groensluisjes.

• Zorg voor meerdere zitplekken
zoals een simpel bankje ergens 
achterin voor mooie momenten.

• Altijd schone bestrating met kielsteekje
een geultje met schoffel of spade vangt
het vuil op na een regenbui.

• Zo lang mogelijk buiten verblijven
overkappingen, schaduwdoeken, flexi-

bele windschermen en buitenhaarden.
• Omring u zelf met spullen die er toe doen

decoraties en ornamenten waarin u
zich herkent, herinnert of vermaakt.

• Flexibel en comfortabel meubilair
lekker zitten, makkelijk in het onder-
houd en simpel verplaatsbaar.

Groener
• Zoveel mogelijk beplanting op allerlei

plaatsen
in elk randje groeit een plantje. Soms
moet u langer zoeken.

• Een compostbak
verwerk het (tuin)afval tot meststof.

• Laat de natuur meer haar gang gaan
alles wat groeit heeft een waarde 
(zie wildeweelde.nl).

• Halfverharding i.p.v. bestrating
in een laagje grind op antiworteldoek
kunt u nog altijd planten kiezen.

• Hoogteverschillen met grond of 
blokzoden
ze kunnen volledig begroeid worden en
er komen geen harde materialen aan te
pas.

• Tuinafscheidingen met tuinafval
gaaspanelen die te vullen zijn met
houtsnippers of blad uit eigen tuin.

• Kies gemakkelijke beplanting
beplanting die niet of nauwelijks onder-
houden en besproeid hoeft te worden.

• Kies voor hagen en bomen
in plaats van tuinafscheidingen en
schaduwconstructies.

• Verwijder niet meteen al het blad
verdord blad aan planten heeft een
functie en vallend blad kan deels door
de bodem gemengd worden.

• Win energie in eigen tuin
er is ruimte voor zonnepanelen en/of
een windmolen.

Een tuin is altijd een melange van wensen en uitgangspunten. Meerdere factoren 
bepalen uw Tuingeluk. Kijk voor suggesties voor (nog) meer Tuingeluk op tuingeluk.nl
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Onderzoek en ervaring
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We delen graag een deel van de resulta-
ten uit wetenschappelijke onderzoeken
en ervaringen in de praktijk. Bij het raad-
plegen en citeren van onze bronnen is
helaas niet altijd duidelijk geworden wie
de onderzoeken heeft uitgevoerd en
welke  methodieken gebruikt zijn.

Landschappelijk
• Een stadspark met veel bomen en

struiken verkoelt de omgeving in een
straal van 2 kilometer, dag en nacht.

• In een versteende omgeving (stad)
loopt 55% van het regenwater
rechtstreeks naar het riool.

• Regelmatig spelen en verblijven
van kinderen in een groene buite n -
omgeving zorgen voor een betere
schoolprestatie.

• Bij kinderen in wijken met veel
groen komt zwaarlijvigheid 23%
minder vaak voor.

• Uitzicht op groen voor patiënten
die herstellen van een ziekenhuis-
operatie gaan eerder naar huis,
 gebruiken minder medicatie en
hebben minder last van post -
chirurgische complicaties.

• Een groene omgeving verhoogt 

de woningwaarde.
• In groene wijken komt tot 42% 

minder criminaliteit voor. Het 
veiligheidsgevoel neemt toe.

• Een groene omgeving stimuleert
sociale contacten en daarmee de
sociale samenhang in een buurt.

• In minder groene omgeving
komen 33% meer mensen bij de
huisarts met depressieve klachten 
(Jolanda Maas).

• Het totale gebruik van anti -
depressiva daalt met 10% door 
vergroening en levert een jaarlijkse
besparing van € 8,6 miljoen op
(groen loont!).

• Hoe meer groen rondom het huis,
hoe veiliger bewoners zich voelen.

De bomen
• Onder een kruin van een boom is

de temperatuur op warme dagen
tot 15°C lager dan even verderop.

• Een boom van 20-25 jaar verwij-
dert per jaar ± 100 gram fijnstof
(auto-uitstoot over 1800 km).

• Een kwaliteitsboom in de voortuin
verhoogt de woningwaarde al 
met 1%.

De tuin
• Een Tuingeluk-tuin: een tuin met

maximaal 1/3 deel bestraat en de
rest groen kan leiden tot 75% 
minder afstroom van het kiezel-
water in vergelijking met een 
versteende tuin.

• Bodembedekkers verhinderen de
groei van onkruid, ze voorkomen
uitdroging en erosie en houden
het bodemleven intact.

• Adequaat aangelegde beplanting
leidt tot wel 10% energiewinst.

• Tuinieren werkt zeer effectief om
stress te verlichten. Na het tuinie-
ren beoordelen mensen bovendien
hun humeur ruim 9% hoger dan
daarvoor.

• Spelen in een groene tuin leidt tot
een betere motoriek en vergroot
de weerbaarheid van kinderen. Ze
spelen bovendien gevarieerder en
creatiever. Daar hebben ze hun ver-
dere leven profijt van.

De laatste onderzoekresultaten

publiceren wij steeds op de 

website tuingeluk.nl
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• Water werkt rustgevend en dempt
omgevingslawaai.

• Een wespennest verwijdert in 6 uur
2.500 vliegen en 650 langpoot- en
steekmuggen.

• Beplanting verbetert de akoestiek.

Gebouwen
• Een groendak vermindert de ener-

gielasten die nodig zijn voor koeling
van het gebouw tot 75%.

• Een groendak vermindert de ener-
gielasten die nodig zijn om een 
gebouw te verwarmen tot 25%.

• Door verminderd energieverbruik
voor verwarming en koeling is er
ook minder CO2-uitstoot.

• Afhankelijk van het type groendak,
kan het 50 tot 70% van het hemel-
water (tijdelijk) bergen. Een groen-
dak absorbeert en verdampt
jaarlijks 50 tot 70% van het hemel-
water. Dit scheelt 5 tot 10% aan kos-
ten voor de afvalwaterzuivering.

• Bij een toename van 6% van het
aantal groene daken in een stad 
zullen de zomerse piektempe -
ra turen met 1,5% dalen.

• Beplanting in en om het gebouw
dempt het geluid met ten minste 
5 decibel. 

• Een groendak kan de energiekosten
tot 20% beperken.

De werkplek
• Groen verbetert de akoestiek.
• Groen reduceert stress.
• Groen in en rondom kantoor of werk-

plek vermindert het ziekte verzuim
met 3,5 dagen per werknemer.

• Angststoornissen en depressies
komen minder vaak voor in een
groene omgeving.

• In een groene omgeving voelen
mensen zich minder eenzaam.

• Een groenomgeving verhoogt 
de prestatie van medewerkers 
met 12%.

• 84% van de mensen ervaart 
meer welbevinden in een groene
omgeving.

• Planten verhogen de luchtvochtig-
heid (en daarmee het gevoel) van 
2 tot 5%.

• Met een groene werkplek wordt
zo’n 10% op salariskosten bespaard.

Persoonlijk
• Een groene (kantoor)tuin reduceert

stress.
• Tuiniers zijn gezonder en fitter dan

mensen zonder tuin.
• Een groene omgeving inspireert en

heeft een aantrekkende werking om
er te gaan eten zoals een restau-
rantterras maar ook om er in te
gaan werken (een bedrijf).

• Een tuin verhoogt uw imago.
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Hoe De Tuinen van Appeltern u helpt

• Meer dan 22 ha tuininspiratie.

• 200 voorbeeldtuinen met jaarlijks de nieuwste 

producten en planten.

• In elke tuin maken bepalende details het verschil.

• Deskundig advies op maat door hoveniersnetwerk

‘Dutch Quality Gardens’.

• Nederlands grootste plantencollectie.

• Uitgebreide product- en planten database.

• Constructie uitleg op website appeltern.nl.

• Honderden ontwerpsuggesties online.

• Jaarrond cursussen en workshops.

• Elke tuinstijl en methodiek. Eigentijds, natuurlijk, 

ecologisch en duurzaam.

• We beantwoorden elke vraag.
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De Tuinen van Appeltern heeft alles in huis om u te infor -
meren en inspireren over uw tuinplannen. 

Onze missie is even oprecht als logisch. We zien tuinbezitters
het liefst gelukkig vanwege het effect op hun leven en de 
samenleving maar ook omdat zij als gelukkige tuinbezitters
zullen blijven investeren in hun tuin en daarbij wellicht ook
ons park blijven bezoeken.

Eigenlijk  hebben we vanaf ons allereerste begin niet anders
gedaan dan mensen te helpen bij het maken van hun
(tuin)keuzes. De wereld is in die 30 jaar wel veranderd. De 
informatieverspreiding en de verpakking van de boodschap
zijn sneller en eigentijdser. Van een modeltuinencomplex zijn
we uitgegroeid tot een tuinplatform waar we jaarlijks mil-
joenen geïnteresseerden en liefhebbers van dienst zijn. Door
onze samenwerking met het complete tuin gerelateerde be-
drijfsleven en allerlei overkoepelende organisaties, zullen we
niet stoppen met onze doelstelling: ‘een passende tuin voor
iedereen’. En ook maatschappelijk verantwoorde en bevorde-
rende concepten als Tuingeluk en Het vergeten tuinseizoen,
blijven we ontwikkelen.

‘Appeltern’
de proeftuin voor Tuingeluk
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Wat is Tuingeluk?
Waarom is Tuingeluk belangrijk en hoe gaan we er voor zorgen dat zoveel
mogelijk mensen gelukkiger worden en blijven met hun tuin?

Dat zijn de vragen die Ben van Ooijen, initiatiefnemer van Nederlands enig
en objectieve tuinvoorlichtingsinstituut ‘De Tuinen van Appeltern’ in dit
boekje beantwoordt.

De toegevoegde waarde van een tuin zou niemand mogen missen en hoeft
ook niemand te missen. Het is een kwestie van kiezen. Tuingeluk voor u en
allemaal helpt bij het maken van de juiste keuzes.

Meer info over tuinen, over Tuingeluk en tuinpartners die u kunnen helpen,
leest u op appeltern.nl, tuingeluk.nl en dutchqualitygardens.nl.

VOOR U EN ALLEMAAL
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In vier stappen naar het goede tuingevoel

VOOR U EN ALLEMAAL

e e n  m o o i e  w e r e l d  b e g i n t  i n  d e  a c h t e r t u i n
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