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ij een overzichtelijke tuin met
minimaal onderhoud zal de
kracht van de tuin in het ont-

werp moeten liggen.Al na de aanleg
van de bestrating en het gazon en het
planten van bomen,zoals in het ont-
werp van deze maand,moet sprake
zijn van een interessante tuin.De
beplanting speelt daarin een onder-
geschikte rol.Deze zal de eenvoud en
duidelijkheid van het ontwerp moe-
ten versterken.
De bestratingspatronen én het mate-
riaal zijn een belangrijk onderdeel
van deze tuin.Cirkels geven een
ruimtelijk effect en daarom worden
tegen de achtergevel twee cirkels
bestraat.De kleinste ligt tegen de
schuifpui aan.Op deze manier komt
de aangrenzende beplanting het
dichtst bij de woonkamer te liggen.
Aansluitend aan dit terras ligt een
veel groter,bijna compleet rond
hoofdterras met een doorsnede van
5,5 meter.Het is een zonnige plek.
De garagemuur aan de rechterkant
wordt gebruikt voor mooie planten
en de inspringende haag  creëert een

gevoel van beslotenheid.
Als basismateriaal voor de cirkels
worden dezelfde klinkers gebruikt
maar de kleur per terras verschilt iets.
De terrassen worden omsloten door
beplanting.Deze zal niet te hoog zijn,
maar af en toe mag er een hogere
plant tussen staan die de zichtlijn net
een beetje onderbreekt.

Naar het gazon
Om diepte in de tuin te houden,
begint er vanuit het grote terras een
bestratingslijn die ver de tuin in gaat;
dwars door het gazon, richting scha-
duwterras.Omdat de voorste terras-
sen in klinkervorm gelegd zijn, is het
mooi om voor dit ‘pad’groter mate-
riaal te gebruiken.Bijvoorbeeld
tegels van 50x50 of zelfs 100x100
centimeter.Via dit 1 meter brede pad
beland je op het grote gazon.Groot
genoeg om op te liggen of met meer-
dere mensen op te zitten.Het gazon
ligt voor het grootste deel in de zon;
een klein deel wordt beschaduwd
door drie bomen.De perfecte plek
voor een hangmat!
Ook het gazon heeft een cirkelvorm
met een doorsnede van 7 meter.
Alleen de haag heeft er net een  stuk
afgesneden.Het kleine schaduw-
terras (Ø 3 m) valt ten dele in het
gazon en ten dele in de beplanting.
Op dit terras heb je de beslotenheid
van de beplanting en bomen;aan de
andere kant kijk je uit over de hele
tuin.Het is een mooi plekje voor
warme zomeravonden.
De eerder genoemde, insprin-
gende haag bij het hoofdterras is
het begin van een breedtelijn die
door de tuin loopt.De haag geeft
beslotenheid aan het grote terras en
vormt  tevens een mooi beschut
plekje, ideaal voor een bankje.Geen
zicht op het huis; een heerlijk plekje
om te lezen of je gewoon even te ver-
stoppen.Tegenover het bankje,maar
dan aan de andere kant van de tuin,

ligt een kleine cirkelvormige vijver.
Haaks op het 1 meter brede pad,de
dieptelijn, liggen ook weer grote
tegels,de breedtelijn.Deze ver-
springt echter iets en wordt af en toe
onderbroken zodat er planten tussen
kunnen groeien.Deze lijn is dus
minder sterk aanwezig.
De vijver heeft een doorsnede van
2,5 meter en bevat naast zuurstof-
planten één mooie waterlelie.Mijn
voorkeur gaat uit naar Nymphaea
odorata.De witte bloemen passen
mooi in de voornamelijk groene
tuin;bovendien geuren ze.Aan de
afwerking van de vijverrand wordt
veel aandacht besteed en de beplan-
ting rondom zal bestaan uit winter-
groene planten.Zo ontstaat een
jaarrond mooi detail dat ook van-
uit het huis goed te zien is.

Weinig kleur
Geen tuin zonder beplan-
ting.En hoewel het hier
gaat om een tuin
zonder te veel
kleur én met
minimaal
onderhoud,
wil dat
niet
zeg-
gen

dat de beplanting zomaar wordt
ingevuld.Daar moet wel degelijk
over worden nagedacht.Het sorti-
ment planten waaruit de consument
kan kiezen,groeit met de jaren.En
daarmee de moeilijkheid om hieruit
de juiste planten te kiezen.
Voor deze tuin nemen we onder-
houdsarme planten die niet gevoelig
zijn voor ziektes, tijdens de bloei
mooi overeind blijven en zich niet
uitzaaien of woekeren.Bovendien
zijn de planten al mooi voordat ze
bloeien en ook nog het aanzien
waard

als ze zijn uitgebloeid.En ze hoeven
amper gesnoeid of gescheurd te
worden.Natuurlijk moet er veel aan-
dacht zijn voor het wintergroen.
Vanuit de woonkamer is er twaalf
maanden per jaar goed zicht op de
tuin dus die moet er het hele jaar
mooi uitzien.
Voor een onderhoudsarme tuin zijn
bodembekkers het belangrijkst.De
grond zal overal goed bedekt moeten
zijn om onkruidgroei tegen te gaan.
In deze tuin wordt gekozen voor
Pachysandra terminalis ’Green Carpet’,
een wintergroene plant die zich via
ondergrondse uitlopers verspreidt.
Niet meteen schrikken,want het
tempo waarin hij dat doet is absoluut
niet alarmerend.Laat hem zijn gang
gaan en maak gebruik van die prima,
wintergroene bedekking van de
bodem.Hou er wel rekening mee dat
Pachysandra een humeuze,kalkarme
grond verlangt.

Variatie
Nu is het zaak om in het tapijt van
Pachysandrawat variatie te brengen
met hoger groeiende vaste planten.
Deze worden in groepjes door de
tuin verdeeld.Het accent ligt op de
mooiere planten,waarbij de kleur

niet te opvallend mag zijn. In
eerste instantie kiezen we
mooie bladplanten.Hosta x
tardiana ’Halcyon’heeft
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Voor Bloemen & Planten ontwierp hij zes verschillende tuinen,steeds

uitgaande van dezelfde situatie:een tuin van 8,5 meter breed en 16,5

meter diep aan de zuidkant van het huis. Deze maand de eerste:de

onderhoudsarme tuin.

Een tuin om in te rusten
Niet iedereen voelt er
voor om naast een druk
leven ook nog eens in de
tuin te ‘moeten’ werken.
Aan de andere kant is
het natuurlijk wel heer-
lijk om na een dag hard
werken op een luie stoel
in de tuin te kunnen
ontspannen. In dat geval
lijkt een onderhouds-
arme tuin zonder al te
veel ‘gedoe’ het sleutel-
woord.

Phlomis russeliana heeft viltig blad. De gele bloemen verschijnen in de zomer.

Het fraai getekende blad van

Podophyllum hexandrum.

Cornus kousa var.chinensis kan uitgroeien tot een kleine boom.

In de lente ontvouwt het blad zich als

een paraplu.
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mooi blauwgroen blad waar de slak-
ken vanaf blijven.Dan is ook dat
onderhoudsprobleem gelijk opge-
lost.Opvallend gemarmerd blad
heeft Podophyllum hexandrum, voet-
blad.Het grote blad ontvouwt zich in
het voorjaar als een paraplu.
Darmera peltata is een grootbladige
plant voor aan de waterrand.Leuk is
dat het blad komvormig is, zodat er
altijd wat water in blijft staan.Phlomis
russeliana vormt grote pollen met
mooi viltig grijsgroen blad.De
zachtgele bloemen verschijnen in de
zomer en zijn zeer decoratief.
Brunnera macrophylla heeft opvallend
groot blad en in het vroege voorjaar
volop vergeet-me-nietjesachtige
bloemen.
Tussen deze grootbladigen moet er
ruimte overblijven voor planten met
contrastrijk blad. In deze tuin,
waarin kleur niet de boventoon hoeft
te voeren,zijn varens heel geschikt.
Combineer stevige,wintergroene
varens met varens die met de seizoe-
nen mee gaan en ’s winters onder de
grond verdwijnen.Wintergroen zijn
de mooie tongvaren,Asplenium
scolopendrium, en het dubbelloof,
Blechnum spicant.Onmisbaar is
Polystichum,de naaldvaren.Deze heeft
prachtige,dubbelgeveerde bladeren
die in zachte winters aan de plant
blijven.Zijn ze na de winter lelijk
geworden dan mogen ze gerust afge-
knipt worden.
Het varensortiment biedt heel wat
mogelijkheden en wat mij betreft
zijn ze allemaal mooi.De konings-
varen is de hoogste.Mijn voorkeur
gaat uit naar Osmunda regalis
’Purpurascens’die in het voorjaar
met opvallend bruinrood loof boven
de grond komt.Een vaste plant met
varenachtig blad is Cimicifuga,de 
zilverkaars.Deze plant met mooi
blad en fraaie witte bloemen in de
nazomer heeft weinig onderhoud
nodig.

Herhaling
Om hoogte in de beplanting te krij-
gen,wordt hier en daar gebruikt
gemaakt van heesters zoals Cornus
kousa var. chinensis.Deze kan uit-
groeien tot een kleine boom.Ook
groepen van Hedera helix
’Arborescens’,de struikklimop,zijn
geschikt.Deze plant kan bovendien
goed in bolvorm geknipt worden.
Stevige planten,die steeds herhaald
worden,zorgen voor regelmaat.
Door planten te herhalen én de hoe-
veelheid soorten te beperken,zal de
tuin rust uitstralen.
Onder de bomen kunnen lage rodo-

dendrons komen.Neem bijvoor-
beeld een lage blauwe variëteit die
gelijktijdig bloeit met de Brunnera.
Zoals Rhododendron ’Blue Tit’met hel-
dere, lichtblauwe bloemen.Bij de
vijver zou een Acer palmatum als 
solitair mooi uit kunnen groeien.
Voor de bomen kiezen we Ptelea
trifoliata. Een boom met een hoogte
tot 4 meter en een geelgroene bloei-
wijze.De vele kleine,gevleugelde
vruchten die op de bloei volgen,
lijken enigszins op die van de klim-
mende hop.Overigens valt de Ptelea
daarna nog eens op door de opval-
lend gele herfstverkleuring.Het is
alleen niet zo’n snelle groeier,dus als
het idee van een hangmat u wel aan-
staat zult u voorlopig naar een andere
oplossing moeten zoeken.

Onderhoudsarme bodembedekkers
Bodembedekkers maken een belangrijk onderdeel uit van een onderhoudsarme tuin.Behalve dat de meeste weinig onderhoud vragen,onderdrukken ze ook

nog eens de groei van onkruid.

• Acaena magellanica: de enorme groeikracht kan een nadeel zijn,maar het dichte,groengrijze tapijt is prachtig.

• Artemisia stelleriana ’Mori’s Form’: opvallend zilverkleurig blad met bloemen die geen rol spelen.Zonnig en droog.

• Asarum europaeum: leerachtig,glimmend en donkergroen, rond blad.Nadeel is de trage groei; voordeel het sterke wintergroene blad.

• Cotoneaster dammeri: halfwintergroene heester met een kruipende groeiwijze.Wit bloeiend in de vroege zomer.

• Hedera hibernica: voor de grotere oppervlaktes,want geen enkele bodembeddekker groeit zo krachtig als klimop.

• Vinca minor: wintergroen met vele blauwe bloemen in april-mei.Snoei de plant na de bloei helemaal tot de grond,geef wat extra mest en de plant blijft jaren

mooi.

• Waldsteinia ternata: een tapijt van gele bloemen in het voorjaar.Nadeel is dat het blad in strenge winters bruin kan verkleuren.De voorjaarszon lost dat pro-

bleem overigens weer op

Pachysandra is een ideale bodembedekker.

De gevleugelde vruchten van Ptelea trifoliata lijken wel wat op die van klimmende hop.Mooie bladplanten, zoals hosta's zijn in deze tuin echt op hun plaats.

Brunnera macrophylla variegata bloeit in het voorjaar met kleine,blauwe bloemetjes.In het komvormige blad van Darmera peltata blijft altijd wel wat

water staan.

Varenblad rolt zich op een prachtige manier uit.

Een sterke combinatie van Darmera peltata,Asplenium scolopendrum en

Polystichum.
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