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Algemeen
Inleiding
In dit boekjc wordt

geprobeercl u aanwijzingen en adviezen te geven die voor de
tuin ,,op maat" belangrijk zijn. Uiteraard is het nict mogclijk dczc adr,iczcn zo op
te stellen dat r.oor elke persoonlijke behoefte of beperking een oplossing ,,naar

maat" beschikbaar is. De tekst is zodanig sckozer.r dat het advies semakkelijk kan
n'orden bijgcstcld voor uw persoonlijkc ornstandigheden.
Na een aantal kortc aanwijzingcn volgen uitgebreidcre hoofdstukken per tuinon
derdeel cf wcrkzaamheid. Het gekozcn uitgangspunt legt ook een beperking aan
dit boekjc op. Er worden behalve enkelc specifieke zaken die van belang zijn r-oor
dc tuinier met een handicap, gccn adviezen gegcvcn ovcr de tcelt van plantcn, allcr
lei tuintechnischc zaken betre{fende ranlcg cn onderhoucl of de gewassenkeuze in
het algemccn. Daan'oor kar-r de tuinier tc kust en te keur terecht in de boekri.inkels
en bij allerlei tuinvercnigingcn dic cen eieen tijdschrift uitgcvcn. Flcn litcratuur
ovcrzicht is u.el opgenomcn.

Tuinontwerp
Het belangrijkstc bij hct tuinontwcrp is clat er naar alle delen van cle tuin, goed aangelegdc paden zijn. Aan weerskanten kunncn dc, al dan nict vcrhoogdc bloemborders of groentebedden aangelegd N.ordcn.

Aangepaste pdrticuliere tuin. Een met glas afgeschermd ruim terras en L-erhoogde
bakken rnaken ee tt maxirrtaa/ gebru.ik i;an de tutn mogeLilk.

Zcker voor ecn \\rat kleinere tuin, is een soort patiotuin hct gemakkeiijkst. In tegenstelling tot wat r.e gewoonlijk zien, cen terras mct ccn grasveld en daaromheen cen
brede randbeplanting van vaste plantcn, hccstcrs cn bomen, is hct beter een bclangrijk gedeelte van uw tuin te verl'rardcn en met, eventueel verhoogde, bedden tc werken.

Afhankclijk van de ligging en dc grootte van de tuin en hct voor de aanlcg of aanpassing beschikbarc budget, zal icdere tuinicr zijn persoonlijke mogelijkhcdcn
moeten bekijken. Als u er nog aan moet beginnen, plaats dan zeker de kas maar
ook de werkschuur, zo dicht mogeliik bi1 huis, zodat de bereikbaarheid bij slccht
wccr, goed is. Gazononderhoud is zq.'aar werk en crg tijdrovcnd. Bij kleine tuintjes
kan dat gazon ook gemakkelijk ver\.'angen wordcn door anderc verhardingsvormen
bijvoorbeeld tegels.
Bij grotcre tuinen zal dat moeilijk zijn. Verrniidt dan bloembeddcn en heesters in
het gazon, zodat het gras in icdcr geval gemaaid kan wordcn zonder dat men met
dc maaimachinc om allerlei obstakels hoeft tc gaan.
Stippel rustplekjes in dc tuin uit. Dit behoeven niet uitdrukkelijk tuinbanken te
zijn. Een groot blok hout of stenen platcau is goed om cven op uit te rusten en het
past mccstal natuurlijker tegen een achtergrond van planten en heestcrs.
Bcdcnk bij dit allcs dat voor de tuin zéker hct spreckwoord geldt: ,,Een goed bcgin
is het hah'e r',.crk".

Het kiezen van

de

juiste gereedschappen

Dc keuzc van dc gcreedschappen I'rangt af van dc aard van de functicbcperking van
dc tuinicr. Klcin handtuingereedschap met korte stelcn is het meest praktisch voor
het onderhoud van verhoogcl aangelegdc bordcrs. Gereedschappen met extra dik
handr.at zijn gemakkclijkcr vast te houden door iemand met een verminderde
handkracht. Voorgcvormde hanclvattcn oi handr.atten met een profiel liggen vaster
in dc hand. Voor hct berverker.r van borders in de volle grond zijn lichtgcn'icht gereedschappen met een lange stccl aan te bcvelen boven de normalc z*'aardere.
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Verhoogtle bale tan geproJ'i/e erde planhen.

Verhoogde bak n^aar u met de rolstoel onder kunt rijden

Verhoogde border
Verwerp gccn ideeën die op het ccrste sezicht oÍrgc\\.oorl lijkcn. Weinig tLrincn
hebbcn r-erhoogcle bordcrs, maar juist voor de al rvat oudere tuinier die zittend u,il
wcrken, dc rolstoclgcbruiker of clc tuinicr die moeite heeft mct bukken, is dc vcrhoogdc bordcr ideaal.

Voor zittend tuinieren kan c'le border het bcste verhoogd n orden tot 60 cm. Dit is
voor dc meestc tuiniers dc beste hoogte om de grond tc kunnen bewerkcn. Voor
icmand die staande wil wcrken, en omdat hij slecht ter becn is steun n'il hebbcn aan
de bak, is 90 cn.r de gcmicldeldc juiste hoogte. Dc hooste van dc border is natuurlijk

ook afhankelijk van de hoogte van de aanplanr. Erg hoge plantcn horerr thuis in
lagere borders.

Houd het licht
Iemand met verminderde spicrkracht kan zijn n-erkterrein door hct gcbruik van
kunststof potten en bakken en lichtgeu,.icht potgrond zeer vergioren. Ecn goede
potgrond vermengd mct 3O%, kunstmatig rnateriaal (bijv. hvgromul) weegt belangrijk minder dan normale tuinaarde. Bloemen cn planten in kunststof porten en bak
ken moct u op cen speciale manier s,atergcven. \Wees bcdacht op een mindeÍ groor
verdampingsc'rppervlak en lees ccns ccn goed bock ovcr kamerplanten en/of dc tcclt
van één- cn twecjarige bloemplanter-r om re wcten v.elke eisen dic planten stellen.

Kleinere kunststof potten zijn te zamen met lichtgcnicht potgroncl wel een gocdc
oplossing voor het zclf telen van jongc planten die later buiten een plaatsjc krijgcn.
Denk daarbij echter ook aan potics, al of niet rccds samengevoegcl in een platcau
van vczelachtig materiaal.

Plantenkeus
U moet uw planten zorgvuldig kiezen. Hier komt het er heel duidelijk op aan wat u
in de tuin wilt en wat de individuele mogelijkheden en eventuele beperkingen zijn.
Wilt u er veel zelf in werken, een doe-tuin met bijvoorbeeld groente en fruit of
moet het een kijktuin worden met wat minder geregeld onderhoud. Een beplanting
gericht op een zo gering mogelijk onderhoud en veel kijkgenot, zal aan een aantal
voorwaarden moeten voldoen, zoals :
- het niet kunnen omwaaien van bloemen, zodat opbinden overbodig is; dit geldt
meer speciaal de groep vaste planten maar ook één- en tweejarigen; het gebruik
van bollcn die kunnen verwilderen zodat ze niet ieder voorjaar uit de grond gehaald hocven te worden;

-

het gebruik maken van bodembedekkers die daarvoor geschikt zljn zodat, na
enkele jaren, wieden tot een minimum wordt beperktl
het opnemen van een sterk afwisselende beplanting, die gedurende het hele jaar
opvalt door kleur, bladvorm en groeiwijze en die bovendien vlinders, insecten
en vogels aantrekt.

In een tuin waarin de tuinier echter bezig wil zijn, een doe-tuin dus, zal een duideanders gerichte aanleg en beplanting moeten komen. Meer één- en tweeiarige

lijk

Ook een grasveld kan dan overwogen worden, maar dan wel van een mengsel van Íassoorten dat bctreding verdraagt, niet rc
snel groeit en dus beperkt gemaaid hoeft te worden, bijvoorbeeld éénmaal in de
tien dagen. Er moet immers voldoende tijd overblijven voor her onderhouden van
gewassen en eventueel een groentetuin.

de andere tuinonderdelen als bloemborders en groenteruin.

Steeds een beetie

Het is een ervaring cn ook wel begrijpelijk dat vooral in het begin menig gehandicapt of al wat ouder tuinier probeert te veel tegelilk te doen. Een goed advies is:
stop voor u te moe wordt! Verander de tuinwerkzaamheden regelmatig, waardoor
u voorkomt dat u te lange djd in dezelfde houding werkt. Afwisseling van houding
en

spiergebruik voorkomt overbelasting

!

Enige informatie over benodigde arbeidstijd
Een lieihcbber zal gemiddcld 5 uur per week in de tuin werken en kan dan 100 m2
onderhouden. Deze tuin heeft dan de diverse onderdelen als rozen, gazon, vaste
planten, fruitbomen, klein fruit, groenten en kruiden.
Iemand met een handicap kan hieruit, aan de hand van ziinhandicap en beschikbare uren zelf de oppervlakte van zijn tuin bepalen. Het gebruik van eeri kas eq/of
platte bak brengt, afhankelijk van de teelt, nogal wat extra werk met zich mee. Als
daar in hoofdzaak in de maanden november tot en met mei in gewerkr wordt, zal
inpassing van een normaal kasje van ongeveer 6 m2 een goede keuze zijn.'Dit behoeft dan niet veel extra uren te kosten.
Natuurlijk is het goed mogelijk dat een tuinliefhebber met een handicap niet alles
zelf doet. Hij kan ook een deel van de tuin voor zijn rekening nemen.
Bij aanleg of verandering van de tuin geldt dit in het bijzonder. Alle voorbereidende werkzaamheden zouden uitbesteed kunnen worden. Het inzaaien en inplanten
kan dan door uzelf gedaan worden. Het is ook mogelijk dat de gehandicapte moet
volstaan met het onderhouden van óén enkele verhoogde border. lJ moet zelf ondervinden wat u aankunt en wat u leuk vindt.

