
 

 
 

 

  
 

     
 

 
 

    

Voor wie?

Hogeschool Van Hall Larenstein biedt een inspirerende cursus Tuinontwerp 
aan die toegankelijk is voor iedereen. Onder leiding van onze ervaren docen-
ten en gastsprekers, met de meest up-to-date kennis en informatie, kunnen 
wij u helpen met een stap te zetten in de wereld van het ontwerpen van tuinen. 

Als hogeschool genieten wij een goede reputatie binnen het groene ontwerp- 
vak en bieden inhoudelijk en didactisch hoogwaardige cursussen aan. 
Daarnaast vindt onze cursus Tuinontwerp plaats op Landgoed Larenstein te 
Velp. Dit is een unieke locatie waar u toegang heeft tot een groot landschap-
pelijk park met prachtige plantencollecties.

Voor wie is de cursus bestemd
Deze cursus is geschikt voor hen die 
zowel vormgevende, technische als 
tekenvaardigheden willen opdoen op 
het gebied van tuinontwerp maar ook 
graag creatief wordt uitgedaagd en 
een basis plantenkennis wil bezitten. 
De lessen hebben een afwisselend 
karakter en zijn beperkt tot een 
groepsgrootte van 12 cursisten in een 
atelier. Hierdoor kunnen we ervoor 
zorgen dat u persoonlijk aandacht 
krijgt.

Er zijn geen formele toelatingseisen 
maar we verwachten wel van de 
deelnemers interesse hebben voor 
planten en inrichten maar ook over 
voldoende tijd beschikken om huis-
werk te maken.

Deze folder is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. De 
gegevens kunnen echter veranderen 
en daarom kun je aan de informatie  
in de folder geen rechten ontlenen.

10-daagse cursus

Tuinontwerp 



Inhoud

De tuin; haar historie en de rol van de 
ontwerper
-  Tuinkunstgeschiedenis; van middeleeu-

wen tot huidige moderne tijdsperiode.
-  Tuinsoorten en de tuin en zijn omgeving.
-  Rol van de tuinontwerper, de opdracht-

gever/klant, opdrachtbrief met wensen/
offerte.

-  Inventarisatie; leren kijken, opmeet-
tekening, fotografie.

-  De stappen in het ontwerpproces.
-  De ontwerptekening; schetsen, platte-

grond en doorsnede, perspectiefteke-
ning, axonometrie, persoonlijke teken-
stijl (tekenvaardigheid, handtekenen/
digitaal.

Het tuinontwerp; compositie, inrichten 
en vormgeven
- Ontwerpstijlen. 
-  Compositie; dynamisch, statisch, 

harmonie.
-  Inrichtingsprincipes: gebruiksvormen 

en vlekkenplant, padenorganisatie en 
routes, zon en schaduw, zichten en 
zichtlijnen, relatie huis en tuin, ruimte, 
massa en oriëntatie. 

-  Begrenzing van de tuin; muren, hagen, 
schuttingen.

-  Vormgevingsprincipes: vormen, 
patronenvormen.

De invulling van het tuinontwerp; 
beplantingen (groene materialen)
- Wat is een goede plant?
-  Plantensoorten; bomen, heesters, 

topiary, siergrassen, vaste planten, 
weide/gazon, bollen en hagen.

-  Beplantingsstijlen, structuur, gelaagd-
heid, hoogten en textuur.

-  Standplaats en keuze; bodemsoort, 
voedselrijkdom, vochtigheid, zon en 
schaduw.

- Seizoenen, kleur en bloeitijden.

De invulling van het tuinontwerp; 
verhardingsmaterialen (harde  
materialen)
-  Verhardingsmaterialen ten behoeve van 

paden, terras en oprit.
- Hoogteverschillen.
-  Constructies; trappen, vijvers en pergola’s 
- Verlichting.  

Realisatie: Voorbereiden ten behoeve 
van tuinaanleg
-  Van ontwerptekening naar technische 

tekening.
- Kostenraming en aannemers.
-  Kwaliteit planten; kwekers/leveranciers 

(zaden, bollen, vaste planten, heesters, 
hagen, bomen).

-  Bestellijst (hoeveelheden, maten, 
kwaliteit).

- Fasering in tuinaanleg.
- Presentatie.

Volg ons op:
 facebook.com/VHLHogeschool 
 twitter.com/hogeschool_vhl 
 youtube.com/user/vanhalllarenstein 

Meer informatie
Meer informatie over de cursus  
Tuinontwerp vindt u op de website. 
Heeft u daarna nog vragen? Neem dan 
contact op met het bureau Trainingen  
& Cursussen van Van Hall Larenstein: 
(026) 369 56 40 of info.tc@hvhl.nl. 

www.hvhl.nl

De cursus
De cursus bestaat uit vier 
eenheden rond een eigen thema:
-  De tuin; haar historie en de rol 

van de ontwerper.
-  Het tuinontwerp; compositie, 

inrichten en vormgeven.
-  De invulling van het tuinontwerp; 

beplantingen en verhardings-
materialen.

-  Realisatie: voorbereiden ten 
behoeve van tuinaanleg.

De cursus biedt deel nemers een 
inleidend inzicht in de processen 
en principes van het tuinontwerp 
en hoe je deze in de praktijk kunt 
toepassen aan de hand van een 
‘echte ontwerpopdracht’. Tevens 
staat een bezoek aan de tuin van 
de hogeschool op het programma.

Aan het einde van de cursus 
wordt een certificaat van deel-
name uitgereikt door Hogeschool 
Van Hall Larenstein.


