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Blokken met bladeren zijn 
populair voor het maken van 
doolhoven. Net als voor de 
heg op bladzijde 17 begin 
je met houten blokken de 
opzet van je doolhof te 
bepalen. Als je tevreden 
bent met je wirwar van 
paadjes en zeker weet dat 
je vrienden er hopeloos in 
zullen verdwalen, plaats je 
de bladeren op de houten 
blokken en bouw je ze tot 3 
of 4 blokken omhoog. Daar 
kunnen je vrienden zeker 
niet overheen gluren.

Een fontein is perfect om je tuin 
op te leuken. Je denkt misschien 
dat fonteinen tegen alle wetten 
van Minecraft ingaan, maar ze zijn 
helemaal niet zo moeilijk. De truc is 
om een raamwerk te maken met een 
oneindige waterbron erbovenop, die 
vervolgens naar beneden kan vallen. 
Als het water op z’n plek staat, zal 
het blijven stromen. Je kunt dan een 
mooi middelpunt maken. Zoiets als 
hiernaast bijvoorbeeld, gemaakt van 
blokstenen en gebeitelde blokstenen, 
met een lamp bovenop.

gebeitelde 
bloksteen 
recept

Je maakt  
1 gebeitelde 
bloksteen van 2 
blokstenen platen.

bloksteen 
recept

Je maakt 4 
blokstenen 
van 4 blokken 
gladde steen.
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Wist je dAt... Je maakt een oneindige waterbron met 
een 2 x 2 vierkant van water of een 3 x 1 rechthoek. Deze 
oneindige waterbron zal non-stop water opleveren. 

n
u je basistuin af is, wordt het tijd om uit te breiden. Maak bijvoorbeeld 
deze wat meer ingewikkelde decoraties. Iedereen in de straat zal 
jaloers op je zijn!

siertUin 
... vervolg
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coMMUnity-ontWerpen
inspirAtie voor groene vingers!

d
it aantrekkelijke huisje maakt handig gebruik van de rivier die erlangs 
stroomt. Door de willekeurig geplaatste planten en waterlelies krijg 
je echt dat vrije boshutjes-gevoel.

 
Hier zie je geen paden of hekken die bij de meeste tuinen als begrenzing 
of markering worden gebruikt, en ook geen rechte lijnen. De randen zijn 
organisch en natuurlijk. Dit huisje is op vlakke grond gebouwd, maar je kunt 
zoiets ook maken op een heuvel. En je kunt heel makkelijk zo’n riviertje 
maken voor extra sfeer in je tuin.

rivierenhUisje   

door hAlFdeMonAnbU

WAt je leert vAn deze constrUctie: 
Kleurrijke bloemen maken van een eenvoudige tuin een plaatje!
En waterlelies zijn niet alleen functioneel, maar ook heel mooi!


