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Gefeliciteerd met uw nieuw woning. 

In het verschiet liggen vele jaren woonplezier. 
Naast uw woning wilt BPD u ook informeren met een vrijblijvend advies voor de inrichting 
van uw tuin. BPD heeft hiertoe in samenspraak met Hortivorm, dit informatiedocument 
gemaakt om u te adviseren over de aanleg van uw tuin. 

Wij wensen u veel woon- en tuinplezier toe. 

Hoogachtend,

Gibbo Hamoen 
directeur Hortivorm

Gibbo Hamoen
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Foto: zicht op Aarlanderveen gemeente Alphen aan de Rijn, midden in Groen Hart.

Het Groene Hart

U gaat wonen midden in het Groene Hart van de Randstad. Een prachtig waterrijk gebied 
dat door het gematigde klimaat volop kansen biedt voor een groene en bloeiende tuin. 
Niet voor niets is het nabijgelegen Boskoop van oudsher hét sierteeltcentrum van Europa. 

Ontstaan

Voor het ontwerp van uw tuin is het goed om te weten hoe de bodem is opgebouwd. Op 
die manier weet u waar u rekening mee moet houden. 
In de bodem onder uw huis bevindt zich een laag dekzand die is afgezet tijdens de ijstij-
den. Deze laag loopt globaal op van West- naar Oost-Nederland. De funderingspalen van 
uw woning zijn in deze zand laag vastgeslagen. 

Op deze zandlaag zijn in de loop der eeuwen dikke lagen van klei en veen afgezet. De 
kleiafzettingen ontstonden door het overstromen van de Rijn. Veen ontstond door op-
hoping van dood plantenmateriaal onder water, waar het slechts ten dele verteerde. De 
turfvorming begon en het laagveen ontstond. 
Inmiddels is het proces van afzetting gestopt. De Rijn is nu een ingedamde rivier en het 
veengebied is ontgonnen. Wat achterbleef is een laag van klei en veen die wel 18 meter 
dik kan zijn. 

Zetting

In Alphen aan den Rijn is het veen vaak afgedekt door een kleilaag. Het veen is dus niet 
direct zichtbaar. Toch is het gebied erg gevoelig voor ‘zetting’ door de diepere veenlagen. 
Bij ‘zetting’ wordt de grond onder invloed van een belasting ingedrukt. Water en lucht 
wordt uit de poriën geperst. Zetting is een continu proces. Door de bouw van uw huis 
komt er extra gewicht op de bodem en zal de zetting tijdelijk sterker zijn. Om dit tijdelijke 
proces te verkorten heeft de bouwer de grond al voorbelast.

Bij de aanleg van uw tuin geven wij u graag de volgende basistips mee. 
•	 Verzakken	is	een	gegeven.	Houd	hier	rekening	mee	als	u	het	tuinontwerp	maakt.
•	 Hoe	minder	gewicht,	hoe	beter.

Alphen aan de Rijn

De bodem

B
ro

n:
 w

w
w

.h
of

je
va

nv
lie

t.
nl



8 9

Oprit gemaakt van halfverharding.

Halfverharding i.c.m. grote tegels.

Keramische tegels/stroken op onderheid terras. Bims of puimsteen, ondergrond voor verharding.

Natuursteen gevoegd voor onderheid terras.

Betonsteen gevoegd voor onderheid terras.

Verhardingen

Uw paden, terrassen en de oprit wilt u vast voorzien van verharding. Houd er dan reke-
ning mee dat het gewicht van deze verharding en de fundering zorgt voor extra zetting.

Vooral beton-, baksteen-, keramische- en natuursteenproducten, zorgen voor extra zet-
ting als gevolg van het gewicht. Houd bij het kiezen van de materiaalsoort rekening met 
onderstaande, dan geniet u het langst van uw tuin voordat ophogen nodig is.

•	 Het	gewicht	van	de	verharding.	Het	soort	materiaal	en	de	dikte	bepalen	het	ge	
 wicht.
•	 Een	complexe	sierbestrating	is	arbeidsintensief.	Het	herstraten	na	ophoging	van	de		
 tuin zal opnieuw arbeidsintensief zijn.
•	 Bij	strakke	tegels	zullen	verzakkingen	eerder	opvallen.	
•	 Gebruik	materialen	die	u	kunt	hergebruiken	na	het	ophogen.	Dit	later	aanzienlijk		
 in de kosten.

Voor funderingen van verhardingen wordt over het algemeen zand en soms ook gebroken 
puin gebruikt. U kunt ook lichtere materialen gebruiken waardoor het verzakken ver-
traagd wordt. Vraag eens naar de mogelijkheden van:
•	 Bims	of	puimsteen	is	een	lichtgewicht	stollingsgesteente	met	veel	gasbellen	en		
 poriën. Dit materiaal wordt ook in de wegenbouw toegepast.
•	 Polystyreenblokken	(piepschuim)	zijn	zeer	licht	en	kunnen	ook	als	fundering	van		
 de verharding gebruikt worden.

Hoeveel terrassen en paden heeft u werkelijk nodig? Veel tegel straatwerk lijkt in eer-
ste instantie aantrekkelijk en onderhoudsarm. Maar de praktijk leert ons wat anders. De 
verharde delen moeten geregeld verhoogd worden en dat brengt kosten met zich mee. 
Daarbij kunnen verharde delen problemen geven bij de waterafvoer en zorgen voor een te 
warme tuin in de zomer. 

Halfverhardingen

Onder halfverhardingen verstaan we losse materialen zoals grind en split. Ook hier is er 
een ruime keuze. Het gebruiksgemak van halfverharding is wel wat minder en halfver-
hardingen zijn lastiger in onderhoud. Daarentegen is het materiaal snel te verwerken en 
makkelijk aan te vullen. De oprit kan bijvoorbeeld in half verharding worden uitgevoerd. 
De directe aanlegkosten en de latere kosten voor het ophogen zijn dan lager. 
  

De tuin
toepassingen
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De tuin
toepassingen

Halfverharding zonder kunststofplaten.

Verschillende vormen en kleuren halfverharding.

Vlonder en vlondertrap in wording. Vlonderterras bij de woning.

Vlonder aan het water.

Halfverharding met kunststofplaten.

Vlonders

Vlonders worden veel toegepast in zettingsgebieden, omdat het geheel van vlonder en 
fundering op kleefpalen relatief licht is. De houten vlonders worden geplaatst op een pa-
len fundering die het gewicht verdeelt. De hardhouten funderingspalen worden de grond 
in gedreven tot in de eerste vastere grondlaag. De palen worden vast gezogen door de 
omringende grond en hangen als het ware in de grond. Door het eigen gewicht zal de 
vlonder nauwelijks verzakken. De vlonder zakt wel mee met de natuurlijke zetting. Kunst-
stof vlonderplanken zijn een mooi alternatief voor milieubelastend tropisch hardhout. 
Kunststof planken zijn ook nog eens lichter en ze worden minder snel glad. 

Bouwwerken

Tuinhuisjes en carports zijn vaak zware constructies. Goede fundering is noodzakelijk. 
Dit betekent in veel gevallen dat de constructies gefundeerd worden met palen tot de 
vaste zandlaag. Mocht u pas na enkele jaren een tuinhuis of en carport willen bouwen, 
geen probleem. Met kleine machines kunnen stalen buispalen in de grond  getrild worden. 
Kleinere en lichtere bouwwerken, schutting en pergola’s kunnen ook op kleefpalen gefun-
deerd worden. 

Water in de tuin

Een vijver, waterbakken, -schalen of ornamenten. De keuze van waterelementen is groot 
en - mits goed toegepast-  een verrijking voor de tuin.

Een vijver gemaakt van rubberfolie is op een zettingsgevoelige bodem het meest ge-
schikt.	Het	folie	is	zeer	flexibel	en	kan	zetting	door	de	waterdruk	makkelijk	opvangen.	Het	
folie rekt uit.

Besteed aandacht aan de vijverrand. Ook hier geldt; hoe zwaarder de constructie hoe 
groter de verzakking. Bij een natuurlijke vijverrand wordt de overgang gemaakt met 
bijvoorbeeld losse stenen of  turfblokjes waarover en waarin beplanting kan groeien. Bij 
verzakken kan makkelijk materiaal aangevuld worden. Een strakke vijverrand moet bij 
voorkeur gemaakt worden van onbehandeld  hout. De rand kan dan bijvoorbeeld aanslui-
ten op een vlonder of afgewerkt worden met metaal. 
Een rand van steen of beton is af te raden. Door het gewicht zal de rand sneller verzak-
ken. 
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De tuin
toepassingen

Lichtgewicht wanden.

Lichtgewicht wanden van kunststof.

Vlonder i.c.m. oever- en vaste planten.

Folie vijver in opbouw.

Damwand en trapconstructie.

Lichtgewicht alternatieven

Trappen, keermuren, metselwerk zijn zwaar. Zonder een goede fundering ontstaan snel 
verzakkingen en scheuren in zettingsgevoelige gebieden. 

Gelukkig zijn er lichtgewicht kunststofproducten beschikbaar. Deze materialen hebben 
het uiterlijk van stucwerk en kunnen in elke gewenste vorm en diverse kleuren op maat 
geleverd worden. Denkt u hierbij aan tuinmuren, plantenbakken, vijverranden, trappen en 
keermuurtjes. De elementen zijn snel plaatsbaar en onderhoudsarm. Mocht de tuin opge-
hoogd moeten worden, dan zijn ze snel te herplaatsten.

Beplanting

Een tuin zonder planten is geen tuin. Een goed doordacht beplantingsplan maakt van 
uw tuin een bijzondere plek om in te genieten en op uit te kijken. Bijkomend voordeel 
van beplanting; de zetting van de tuin kan deels opgevangen worden door het regelma-
tig aanvullen van een laagje grond. De beplanting kan zich hier op aanpassen zodat het 
eenmalig	flink	ophogen	uitgesteld	kan	worden.	Uiteraard	is	de	keuze	van	beplanting	van	
belang.

Bomen kunnen verzakken door hun eigen gewicht. Door het verzakken komen de wortels 
in het grondwater en kan de boom verzwakken of zelfs omwaaien. Een snelgroeiende of 
oppervlakkig wortelende boom die op termijn vervangen kan worden is een prima oplos-
sing. Er zijn goede technieken om een boom te verplanten.

De aanleg en het onderhoud van een gazon zijn een relatief goedkoop onderdeel van de 
tuin. Het gazon heeft wel wat aandacht nodig om het mooi te houden. Maaien, verticute-
ren, beluchten, dressen en bemesten zijn terugkerende bewerkingen. Tijdens het dressen 
wordt een laagje zand/compost aangebracht. Door dit jaarlijks te doen kan het gazon, net 
als de beplanting, enigszins op hoogte worden gehouden. 

Met een goed verzorgingsplan hoeft het onderhoud niet veel tijd te kosten en kunt u ge-
nieten van een groene en kleurrijke tuin.
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De tuin
tuinontwerp

Voorbeeld schetsontwerp.

Bloekalender, overzicht in één oogopslag zien wanneer wat bloeit en met welke kleur.

Het tuinontwerp

U	wilt	een	tuin	die	bij	u	(en	uw	budget)	past	en	waar	u	vele	jaren	plezier	aan	beleeft.	Uw	
tuin vormt een onlosmakelijk onderdeel van uw woonplezier en heeft invloed op de waar-
de van uw onroerend goed. De uiteindelijke investering is sterk afhankelijk van uw wen-
sen, keuzes en nog een aantal andere factoren. Wij zetten er een aantal overwegingen 
voor u op een rij

•	 Hoe	gaat	u	de	tuin	gebruiken?
•	 Wie	gaan	er	gebruik	maken	van	de	tuin,	hoe	is	uw	gezinssituatie	nu	en	over	5		
 jaar?
•	 In	welke	stijl	wilt	u	de	tuin	uitgevoerd	hebben?
•	 Welke	materialen	wilt	u	gebruiken?
•	 Welke	elementen	wilt	u	in	de		tuin	plaatsen,	zoals	een	vijver,	tuinhuisje,	
 erfafscheiding, speeltoestel, zwembad of pergola? 
•	 Wat	is	het	gewenste	kwaliteitsniveau?
•	 Bent	u	een	actieve	tuinliefhebber	of	wilt	u	liever	lekker	relaxen?
•	 Hoeveel	tijd	wilt	en	kunt	u	besteden	aan	het	tuinonderhoud	?
•	 Welk	budget	is	nodig	nu	en	in	de	toekomst	?
•	 Welke	omgevingsfactoren	spelen	een	rol	?	Grondsoort,	grondwaterstand.
•	 Wat	is	de	ligging	van	de	tuin	ten	opzichte	van	de	zon	?
•	 En	nog	veel	meer…

De tuinontwerper kan samen met u al deze vragen beantwoorden en bepalen wat de mo-
gelijkheden zijn voor uw tuin in Burggooi. 

Om het meeste rendement uit het tuinontwerp te halen is het van groot belang om in 
een	zo	vroeg	mogelijk	stadium	(binnen	1	maand	na	de	koop)	in	contact	te	treden	met	de	
tuinontwerper.

Conclusies en aanbevelingen

Er zijn vele mogelijkheden en oplossingen om in een zettingsgevoelig gebied toch 
een duurzame tuin te ontwerpen en realiseren.

TIP: neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de tuinontwerper, zodat 
u geld bespaart en dubbele kosten voorkomt.
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Titel
Informatie voor tuinen in zettingsgevoelige 
gebieden.
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colofon

Foto: zicht op windmolen N11 Alphen aan de Rijn tijdens winter.
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