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anneer kinderen ook
gebruik willen maken van
de tuin zal daar met het ont-

werp uiteraard rekening mee moe-
ten worden gehouden.Bovenaan de
lijst van aandachtspunten zal ruimte
komen te staan; spelende kinderen
hebben ruimte nodig om zich uit te
kunnen leven.Rondlopen  is een
tweede,zeker zo belangrijk aan-
dachtspunt.Rondjes lopen in een
tuin is voor elk kind een feest. Je ach-
ter dingen kunnen verstoppen en een
ander laten schrikken zorgt altijd
weer voor veel plezier.Daarnaast is
ook het overzicht erg belangrijk.
Gevaren schuilen in kleine hoekjes
en ouders moeten zoveel mogelijk
onderdelen van de tuin goed kunnen
overzien.Tot slot zijn ook in de kin-
dertuin de planten niet onbelangrijk.
Probeer de tuin te vullen met planten
die nieuwsgierigheid opwekken.
Kies bijvoorbeeld planten met tot de
verbeelding sprekende namen,bloe-
men die bijzondere vormen hebben,
wollige bladeren die uitnodigen tot
voelen en planten die bij de lichtste
aanraking een heerlijke geur ver-
spreiden.

Het voorste terras
Aansluitend aan de schuifpui ligt
vanzelfsprekend het terras.Goed
bereikbaar vanuit de woonkamer,de
entree naar de tuin.Dit terras wordt
omgeven door een brede strook met
planten.Deze strook sluit aan bij de
strook beplanting die zich tegen de
gehele linkerzijde van de tuin
bevindt.Deze beplantingstroken zijn
bewust aangelegd rondom het voor-

ste terras en langs de gehele linker-
zijde van de tuin omdat dit deel van
de tuin vanuit de huiskamer het
meest gezien wordt.De eerste indruk
die je van de tuin krijgt wanneer je in
de huiskamer staat, is er een van
bloemen. In de strook beplanting die
het terras omsluit is een smal paadje
gemaakt.Dit heeft te maken met de
keuze van de beplanting,die later in
dit artikel nog uitgebreid aan de orde
komt.Het hoofdpad naar het achter-
ste gedeelte van de tuin gaat in een
rechte lijn van de achtergevel
naar de schutting.Het is vrij
breed maar wordt door
losse buxusstroken ver-
deeld in een breed en
een smal gedeelte.
Het hoofdpad is
een belangrijke
lijn in het
ontwerp,
het ver-
bindt
de

verschillende onderdelen met elkaar.
De losse stukken buxushaag vormen
samen een lijn tot achter in de tuin
waardoor deze dieper lijkt dan hij is.
De openingen zijn erin aangebracht
om kinderen de mogelijkheid te
geven te slalommen.Met fietsjes of al
rennend kan er over het brede of het
smalle gedeelte van het hoofdpad
gespeeld worden.De mogelijkheid
tot slalommen maakt het allemaal
een stuk spannender.
Aan het einde van de buxushaag ligt
een tweede,wat kleiner, terras. Een

tweede plek van waaruit de gehele
tuin goed bekeken kan worden.

Verstoppen
Als achtergrond is een beukenhaag
geplant van 1,5 meter hoogte.
Deze staat een kleine meter van de
schutting af.Hierdoor ontstaat een
smalle gang waar kinderen doorheen
kunnen lopen of waar ze zich kun-
nen verstoppen.Het centraal gelegen
gazon,de ultieme speelplek voor
kinderen,wordt aan de rechterzijde
ook omsloten door een beukenhaag

van 1,5 meter.Ook deze staat een
kleine meter van de schutting af. En
ook hier vormt zich een smal pad dat
uiteindelijk langs de gehele lengte
van de rechterkant van de tuin loopt.
Zo ontstaat een soort circuit door de
hele tuin waarover probleemloos
gerend of gefietst kan worden.
Behalve dat al deze hagen zorgen
voor spannende plekjes en speelmo-
gelijkheden dragen ze ook bij tot de
versterking van het totale ontwerp
van de tuin.Zowel in de zomer als in
de winterperiode dragen de beuk en
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De buitenruimte voor kinderen moet functioneel zijn, er moet gespeeld

en rondgelopen kunnen worden. Ook de beplanting kan afgestemd

worden op de jonge gebruikers. Kies voor planten die nieuwsgierigheid

opwekken, zodat kinderen al op jonge leeftijd gevoel krijgen voor het

boeiende plantenrijk.
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vingers fijn geknepen,‘ontploffen’
en hun zaden ver weg slingeren.Het
andere jaar stelen de ‘leeuwenbek-
ken’de show.Mysterieus gevormde
bloemen die,wanneer ze voorzichtig
tussen de vingers worden samenge-
knepen,opensperren als de immense
muil van de koning der dieren.En
wanneer een plant als Achillea millefo-
lium in het Nederlands duizendblad
genoemd wordt,vraagt dat toch
bijna om natellen?

Aaibare delen
Veel planten bevatten onderdelen die
zacht en viltig zijn.Wanneer deze in
de kindertuin ruim vertegenwoor-
digd zijn, is dat een mogelijkheid het
contact tussen kind en plant te ver-
sterken.Zo zijn er bloemen die van
fluweel lijken.Bekend zijn de grote
bloempluimen van Astilbe.Heeft u
die, in volle bloei,weleens aange-
raakt? Extremer nog zijn de bloemen
van de kattenstaart (Amaranthus) en
de hanenkam (Celosia).Over de vraag
of deze bloemen mooi zijn,kan lang
getwist worden.Maar de aaibaar-
heidsfactor van deze fluweelzachte
bloemen ligt zo hoog dat elk kind er
aan moet voelen.Het blad van
Verbascum bombyciferum voelt zeer
zacht aan,maar de aarvormige
bloem in knop slaat alles. Langzaam
groeit deze donzig zachte bloem-
knop omhoog,en zo hier en daar
verschijnen de zachtgele bloemen. In
volle bloei steekt deze toorts fier uit
boven al zijn buurplanten.
Ook bij de eenjarige grassen zitten
wat dat betreft leuke voorbeelden.De

bloemaren van Pennisetum setaceum
zijn wollig en zacht en vragen om
aanraking.Hetzelfde geldt voor
Lagurus ovatus,dat niet voor niets als
Nederlandse naam hazenstaartje
heeft gekregen.Aan het donzige,
grote blad van Salvia argentea kan nie-
mand voorbijlopen zonder het even
aan te raken.Zelfs de stengels en
bloemknoppen zijn zacht behaard.
De bloemen van Trifolium rubens zijn
in knop al zo mooi en fluwelig dat
opengaan geen must is. Ezelsoren
(Stachys byzantina) en prikneuzen
(Lychnis coronaria) hebben,behalve
weer zo’n grappige Nederlandse
naam,allebei blad dat grijs is en zacht
behaard. Salvia officinalis is zacht en
geurt lekker.Cotula hispida is een
randplantje dat laag blijft en een
bladrozet vormt dat zo zacht is als
een dot watten.Ook verschillende
Artemisia’s hebben dit extraatje. En is
het kussentjes vormende Sagina niet
dé slaapplaats van de kabouters en
elfjes? 

Lekkere geuren
Er zijn natuurlijk ook veel planten die
vragen om aangeraakt te worden
vanwege de heerlijke geur die ze dan
verspreiden.Het wintergroene hees-
tertje Prostanthera cuneata is hier een
mooi voorbeeld van.Een sterke plant
die goed aan de borderrand, langs
het pad gebruikt kan worden.
Strenge winters kunnen veel schade
aanrichten,maar zorgen daardoor
ook weer voor de broodnodige wis-
selingen in de border:het volgende
jaar zetten we een bossige tijm plant.

Die ruikt ook lekker.Of anders een
oreganosoort,of een rozemarijn.
Ook de diverse muntsoorten mogen
niet ontbreken.Evenmin als Cosmos
atrosanguineus. Zijn bloemen die naar
chocolade ruiken zullen bij menig
kind goed in de smaak vallen.En wat
te denken van Clerodendrum bungei, een
heester met blad dat naar pindakaas
ruikt?

Anders boeiend
Het plantenrijk is onuitputtelijk.
Zoveel planten hebben iets te bieden
dat kinderen verbaast en verwondert.
Physalis alkekengi var. franchetii is de
bekende lampionplant.Vruchten om
mee te knutselen,net zoals de glin-
sterende ‘judaspenningen’van
Lunaria annua.Physostegia virginica
dankt de naam scharnierplant aan de
losse bloemen die zonder problemen
rondgedraaid kunnen worden,alsof
ze gescharnierd zijn. Dictamnus heet
vuurwerkplant omdat de bloemen
licht vlambaar zijn,een spektakel in
de avonduren.Ook bijzonder zijn de
verkleurende bloemen van Phlox 
paniculata;overdag roze en in de
avond lila.Bij Asclepias syriacus ver-
schijnen na de uitbundige bloei

zaaddozen die op parkieten lijken.
De intens blauwe bloempjes van
Borago officinalis hebben een zoete
smaak en zijn een feest in elk glas
limonade.
En zo heeft de natuur heel veel in
petto om onze kinderen te boeien.

Eenlingen
De opzet van de borders is door deze
benadering van aanplanten nogal
los. Er wordt niet in groepen geplant.
Bijna alle planten worden als eenling
toegepast, af en toe worden deze
eenlingen herhaald om te voorko-
men dat het totaalbeeld te rommelig
wordt.De border krijgt de sfeer van
een door een klein kind ingekleurde
kleurplaat,bont en feestelijk.Op
deze manier kan,én mag,de border
elk jaar een andere uitstraling heb-
ben.Elk jaar zijn er dan ook weer
nieuwe verhalen te vertellen.
Wanneer kinderen groter worden
kunnen ook allerlei groenteplanten
en kruiden worden toegevoegd.Bij
de klimmers kan hier en daar een
framboos of een braam worden
geplant. Eetbare planten dus,waar-
mee ze zelf in de keuken kunnen
experimenteren.
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buxus bij tot een fraaie vormgeving.
Naar binnen toe wordt het gazon
strak belijnd met een lagere beuken-
haag aan de borderkant en twee stuk-
ken buxushaag aan de terraskant.
Tussen deze twee buxushagen ligt de
zandbak geklemd,dicht bij het terras
en ruimtelijk omgeven door het
gazon.De zandbak heeft een vrien-
delijk, ronde vorm.Scherpe hoeken
worden uit veiligheidsoverwegingen
vermeden.De rand van de zandbak is
breed zodat er gemakkelijk iemand
op kan gaan zitten.De zandbak is
meestal voor de kleinste kinderen
bedoeld.Daarom is de ligging van
deze zandbak ook zo gesitueerd dat
die vanuit alle onderdelen van de
tuin én het huis goed te zien is.

Bomen
Tot slot staan achter in de tuin vier
stevige bomen.Netjes op een onder-
linge afstand van ruim 2 meter uit
elkaar geplant.We kiezen voor
bomen met een stevige,opgaande
stam waarvan de vertakking pas
vanaf een hoogte van twee meter
begint.Op het pleintje onder deze
bomen komt het speeltoestel met de
schommel.Niet altijd het fraaiste
onderdeel van de tuin,maar de
bomen pakken dit bouwwerk mooi
in.De stevige palen van de schommel
gaan automatisch over in de stevige
stammen van de bomen.Zijn de kin-
deren na een aantal jaren de schom-
mel ontgroeid,dan kan het speeltoe-
stel weggehaald worden.De bomen
zijn dan inmiddels stevig genoeg
voor het dragen van een hangmat of

zelfs het herbergen van een boom-
hut.Een boom die zich goed leent
voor dit plan is Fraxinus angustifolia
’Raywood’.Deze es heeft mooi
samengesteld groen blad dat aan het
einde van de zomer begint te ver-
kleuren om in de herfst,geheel
aubergine gekleurd,van de boom te
vallen.De es vormt een stevige,
rechte stam en is goed te snoeien.Dit
laatste is belangrijk omdat de vier
bomen dicht op elkaar geplant wor-
den en daarom enigszins gestuurd
dienen te worden in hun groei.Op
twee grenslijnen van de tuin worden
houten schuttingen geplaatst. Sober,
zonder klimplanten,omdat er goed
én gemakkelijk rondgelopen moet
kunnen worden. Als achtergrond
van de bloemenborder komt een
klimopwand met diverse bloeiende
klimplanten daarin verweven.Het
kleurrijke horizontale vlak gaat zo
verticaal verder.

De beplanting
Behalve functioneel moet een tuin
natuurlijk ook mooi zijn.Naast vol-
doende ruimte en speelmogelijkhe-
den moet er ook nog genoeg ruimte
voor de beplanting overblijven.En
wanneer kinderen veel gebruik van
de tuin maken is het belangrijk een
beplanting samen te stellen die, juist
ook voor die kinderen,boeiend is.
Het aanbod aan planten is zo enorm
groot dat daar gemakkelijk invulling
aan gegeven kan worden.

Grappige namen
Om te beginnen zijn er  heel veel
planten met een grappige
Nederlandse naam.‘Juffertje-in-’t-
groen’(Nigella damascena),‘vogeltje-
op-een-krukje’ (Corydalis solida),
‘meisjesogen’(Coreopsis verticillata),
‘monnikskap’ (Aconitum),‘gebroken
hartje’ (Dicentra),‘ooievaarsbek’
(Geranium),‘kattensnor’ (Cleome) en
ga zo maar door.Namen die vaak
slaan op de bijzondere vormen van
de bloemen.
Het is een geheel nieuwe benadering
om een border vanuit dit uitgangs-
punt samen te stellen,maar wel een
die voldoende gespreksstof oplevert
voor leerzame onderonsjes met de
kleine wijsneuzen die dagelijks tus-
sen die bloemen en planten door
lopen.Omdat vooral bij eenjarigen
veel leuke namen te vinden zijn,kan
de border jaarlijks iets anders te bie-
den hebben.Het ene jaar kunnen de
vlijtige liesjes hun best doen.Mooi
vanwege hun rijke bloei, en voor
kinderen zeer interessant vanwege
de zaaddozen die, zachtjes tussen de

Vlijtige liesjes ingepakt door de sliertige stengels met viltig blad van de eenja-

rige Helichrysum.

Asclepias syriacus in volle bloei.

Giftig
Giftige planten zijn altijd weer een aandachtspunt in kindertuinen.Veel

mensen zijn bang voor het dreigende gevaar en laten zich vaak eerder

door het woord ‘giftig’afschrikken dan dat ze weten waar het gevaar

eigenlijk schuilt.Heel Nederland staat vol met buxus, taxus,Hedera

(klimop) en Ilex (hulst), om zo maar wat voorbeelden te noemen.Planten

die stuk voor stuk giftig zijn.Bij sommige zijn het de bessen,bij andere de

zaden en bij weer andere het blad.

Wat betreft het gebruik van al deze planten in de kindertuin zijn twee

regels erg belangrijk.Leer uw kinderen dat ze niets in de mond moeten

stoppen.Een regel die uiteindelijk ook buiten de tuin van belang is.En

voorkom het gebruik van giftige planten met bijvoorbeeld opvallend

gekleurde bessen.Maak het de kinderen niet extra moeilijk door ze eerst

naar iets toe te lokken met opvallend gekleurde onderdelen,om ze

daarna te moeten bestraffen.

Borago officinalis Physalis alkekengi

var franchetii,de

lampionplant.

Dieren
Probeer ook dieren naar de kindertuin te lokken.Zet vlinderlokkende

planten in de tuin zodat deze kleurrijke gasten ook een onderdeel van de

tuin gaan vormen.Probeer plaatsen te creëren waar vogels willen neste-

len. Is er geen ruimte voor bossige struiken hang dan hier en daar een

nestkastje op.Hang in de winterperiode voldoende vogelvoer in en tus-

sen de planten.Verstop tussen de planten ergens een kleine poel waar

kikkers zich kunnen vermaken.Leg hier en daar wat grote potscherven

neer waaronder pissebedden en oorwormen kunnen huizen.
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