
 
 

Workshop plantenkennis  

3 dagen in de Botanische tuinen te Utrecht 

10-16 uur (aankomst vanaf 9.30, koffie/thee) 

 

Programma 

10.00 - 11.00 uur: powerpoint met plantenfoto’s, theorie  

11.00 - 12.00 uur: meegenomen planten bekijken, opdracht A 

12.00 - 12.30 uur: rondleiding tuin 

12.30 - 13.00 uur: lunch, koffie/thee 

13.00 - 14.00 uur: powerpoint met plantenfoto’s , theorie 

14.00 - 15.00  uur: meegenomen planten bekijken, opdracht B 

15.00 - 16.00 uur: thee, bespreking opdrachten, vragen stellen en als afsluiting 

rondleiding tuin 

 

Dag 1 

Behandeling van de volgende groepen: 

coniferen  

bomen  

heesters  

rozen  

Extra: opbouw van de wetenschappelijke naamgeving, de beste haagplanten, 

heesters voor droge grond, groenblijvende heesters, etc.  

Opdrachten. We werken in kleine groepjes, plattegrond van een tuin wordt 

geleverd, per dag wordt een deel van de beplanting ingevuld:  

A:ontwerp een onderhoudsvriendelijke heesterborder in de voortuin die het hele 

jaar door interessant is 

B: kies de juiste bomen voor de tuin en selecteer heesters voor hagen.  

 

Dag 2  

Behandeling van de volgende groepen: 

vaste planten  

varens  

siergrassen  

klimplanten 



Extra: borders, bodembedekkers, grijsbladige planten, toepassing van 

klimplanten, etc  

Opdrachten. We werken in kleine groepjes, plattegrond van een tuin wordt 

geleverd, per dag wordt een deel van de beplanting ingevuld:  

A: ontwerp een vaste plantenborder voor een zonnige plek 

B: maak een ‘groene’ beplanting voor de schaduw 

 

Dag 3 

Behandeling van de volgende groepen: 

klein fruit en fruitbomen 

kuipplanten  

kruiden  

waterplanten  

bollen en knollen  

eenjarigen en tweejarigen 

Extra: terrasplanten, zomerbloeiers, vijvers, moestuin, kruidentuin, leifruit, etc.  

Opdrachten. We werken in kleine groepjes, plattegrond van een tuin wordt 

geleverd, per dag wordt een deel van de beplanting ingevuld: 

A: ontwerp een beplanting met eetbare planten (moestuin, kruidentuin) of  

verwerk eetbare planten in de border. 

B: maak een ontwerp voor een vak met zomerbloemen (bollen en knollen, 

eenjarigen, en tweejarigen) of voeg deze planten aan de vaste plantenborder toe. 

 

De workshops kunnen doorgaan bij aanmelding van minimaal 12 personen.   

 


