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ls je een tuinontwerp maakt
waarin kunst een grote rol
speelt is het verdelen van de

aandacht erg belangrijk.Moet de
aandacht naar de kunstvoorwerpen
gaan en moet daardom de beplan-
ting naar de achtergrond worden
geschoven? Of moet het een planten-
tuin worden waarin hier en daar een
kunstwerk is verstopt?
Kunst is altijd sterk persoonsgebon-
den.Een bezitter van een kunstvoor-
werp zal dat voorwerp bijna altijd
koesteren.Het klinkt misschien wat
overdreven maar soms kan er zelfs
sprake zijn van een liefdesverhou-
ding.Daarom is het belangrijk dat de
tuin zo wordt aangelegd dat de
kunstwerken goed tot hun recht
komen.Belangrijk is een duidelijke
en vooral rustige achtergrond.Niet
voor niets kiezen musea in de regel
voor witte muren zodat alle aandacht
uitgaat naar het tentoongestelde
werk.
In deze tuin,met diverse kunst-
voorwerpen, is geprobeerd ver-
schillende ruimtes te creëren
die niet allemaal even groot
hoeven te zijn.Het ene
beeld komt mooi uit in
een grote ruimte,het
andere mag best geplaatst
worden in een ‘verstop-
hoekje’.Voor het maken van
het tuinontwerp is dit een goed
gegeven.Er zullen enkele grote

ruimtes moeten komen die als terras
gaan dienen,maar als tussenruimtes
zijn kleine,besloten verrassings-
hoekjes zeer gewenst.Zo ontstaat uit-
eindelijk een interessante tuin waar
veel in te zien is maar die toch een
rustige uitstraling heeft.

Dieptelijn
Het meest opvallend in deze tuin is
de een meter brede dieptelijn die bij
de schuifpui begint.Deze lijn,die
bestraat is met grote betontegels,
eindigt helemaal achter in de tuin
tegen de schutting en zorgt ervoor
dat de tuin veel dieper lijkt.Achterin
links en rechts staan forse heesters,
dus de schutting is alleen goed te
zien wanneer men over deze lijn
kijkt.Deze schutting vormt een
perfecte, sobere achtergrond
voor een groot kunstwerk.
De bossige heesters die
het kunstwerk omrin-
gen vormen een
soort nis, zodat het
kunstobject
alleen zicht-
baar is als
men op de
zichtlijn
staat.
Door

een stap naar links of naar
rechts te zetten zal het zicht
vervaagd worden door
de overhangende tak-
ken van de buurplan-
ten.De rechte lijn
begint eigenlijk al in de
huiskamer.Wie
het kunst-
werk
mooi
aan-

licht kan ook tijdens lange,donkere
winteravonden vanuit de woonka-
mer genieten van het beeld.
Behalve zichtlijn is het brede beton-
tegelpad tevens het hoofdpad in de
tuin.Het dient als verbinding tussen
de twee grote terrassen:een groot
terras dat tegen de gevel ligt en een
omsloten terras achter in de tuin.Het
terras tegen de gevel is het eerste
contact met de tuin.Een logische zit-
plaats dicht bij de schuifpui,de huis-
kamer en de keuken.Dit terras mag
geen lege, saaie ruimte worden die
alleen door bestrating wordt
bepaald.Daarom zijn er drie uitspa-
ringen in het grote terras gemaakt.
Deze uitsparingen bieden ruimte aan
strakgeknipte taxusblokken. In elk
blok komt een kunstwerk te staan.
Door de strakke bestrating én de
strakke taxusblokken komt het beeld
goed tot zijn recht.Dit effect wordt
nog versterkt door de lage hagen
waarmee het terras wordt omsloten.
Verlichting is ook hier belangrijk.De
drie kunstwerken die uit de taxus-
blokken komen krijgen extra aan-
dacht door het gebruik van kleine
spotjes zodat de bewoners ook in de
winter vanuit de huiskamer zicht
houden op de beelden.
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Emiel van den Berg is tuinontwerper en plantenadviseur. 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 derde:kunst in de tuin.

Tuinkamers met kunst
Een passie voor plan-

ten én een passie voor

kunst. Deze twee ele-

menten samengebracht

in één tuin creëren een

harmonie van kleuren

en vormen gemaakt

door mens en natuur.

Pas de kleur van de beplanting aan bij de kleur van het beeld.
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Ook de vijver vormt een mooi decor voor kunst.U kunt variëren met bladvormen maar het is belangrijk het kleur-

gebruik te beperken.
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onderliggende gebied toch nog iets
van zonlicht ontvangt.Er zijn diverse
voorbeelden te noemen van bomen
die te snoeien zijn tot een dakvorm.
De linde is al een bekende bij de lei-
bomen maar kan ook goed tot een
dakvorm gesnoeid worden.De
moerbei geeft ons de sfeer van Zuid-
Europa,waar hij vaak als schaduw-
boom gebruikt wordt.Verder lenen
veel treurbomen zich prima om,met
hun afhangende takken over een
prieel geleid,een beschaduwd plein-
tje te maken. In het beschaduwde
gebied onder deze boom worden
mooie bladplanten gezet.Denk hier-
bij aan varens,hosta en grassen;veel
bladvormen maar allemaal in de
kleur groen.Zij vormen een rustige
basis waarin diverse kleine kunst-
voorwerpen gezet kunnen worden.

Licht en kleur
Om deze objecten goed te kunnen
bekijken, is er een bestratingpatroon
gemaakt dat ervoor zorgt dat er door-
heen gelopen kan worden.Het lang-
ste pad is smal en dient alleen om
over te lopen.Het korte pad is breed
zodat sommige kunstvoorwerpen
ook op de verharding geplaatst kun-
nen worden.Ook dit pleintje leent
zich bijzonder goed voor sfeerver-
lichting.
Het zal overigens niet altijd even
mooi zijn wanneer overal tegelijk
alle verlichting aan is. Probeer met
schakelaars te werken zodat de ver-
schillende lampen apart te bedienen

zijn.Door het hagenpatroon houden
we uiteindelijk rechts tegen de gevel
een kleine ruimte over.Min of meer
verstopt kunnen we hier de afvalcon-
tainers plaatsen.Deze plek is ook
geschikt voor een verplanttafel en in
de winter kunnen de lege potten hier
gestald worden. In bijna elke tuin is

wel behoefte aan een dergelijk weg-
gestopt rommelhoekje.
De tuin zal meer rust uitstralen wan-
neer gekozen wordt voor materialen
in dezelfde tinten.De kunstvoorwer-
pen komen zo beter tot hun recht.
Wat betreft bestrating is al vermeld
dat de hoofdlijn bestaat uit grote

betontegels.Als aanvullende bestra-
tingmateriaal zijn kleinere betonte-
gels of grijze klinkertjes geschikt.
Ook is het mooi om de sokkels van de
beelden in beton of betonkleur uit te
voeren.
Bij de hagen in de tuin mag verschil-
lend plantmateriaal gebruikt worden
maar om om het rustig te houden is
beperking in kleur erg belangrijk. In
dit geval is gekozen voor groene
hagen van Fagus sylvatica en groene
blokken van Buxus sempervirens en Taxus
baccata.Ook bij de overige beplanting
is het aan te raden om niet te veel ver-
schillende kleuren te gebruiken.
Rangschik de kleuren per vlak.
Omring een rood kunstwerk bij-
voorbeeld met rood bloeiende plan-
ten.Het effect wordt nog versterkt
wanneer ook planten met rood blad
worden toegevoegd.Of zet een
bronzen beeld in een border met
geelbont blad en gele,oranje en
bruine bloemen.Een heel andere
sfeer wordt bereikt met grijsbladige
planten die een mooie combinatie
vormen met kunstwerken van arduin
en aluminium.De smaak van de
eigenaar zal uiteindelijk de sfeer van
de tuin bepalen.Voor welke beelden
men ook kiest, als algemene regel
geldt:hoe drukker, en dus onrusti-
ger,de tuin beplant wordt,des te las-
tiger het is om kunst mooi tot zijn
recht te laten komen.

Bij het achterste taxusblok staat een
eenpersoonsbankje.Een rustig plekje
voor stille momenten met een mooi
uitzicht op de taxusblokken en het
huis.

Ruimtelijk terras
Het grote terras achter in de tuin
meet bijna 25 m2 en is geschikt voor
een flink gezelschap.Hier is ruimte
voor een grote tuintafel, een barbe-
cue en eventueel een kinderhoek.
Het terras ligt goed in de zon, slechts
de twee bomen rechts achter in de
tuin zorgen voor  wat schaduw.De
voorkeur gaat uit naar transparante
bomen die het zonlicht filteren zodat
het niet te donker wordt op het ter-
ras.Bekende transparante bomen
zijn Gleditsia triacanthos ’Sunburst’,met
vele kleine gele blaadjes,of Nothofagus
antarctica, die wel een aantal jaren
nodig heeft voordat hij tot een kleine
boom is uitgegroeid.Aan de rechter-
kant,op de grenslijn,wordt het ter-
ras omsloten door een hoge beuken-
haag.Achter in de tuin staat een
groep forse heesters.Deze twee wan-
den zorgen voor beschutting en pri-
vacy. Automatisch wordt zo het zicht
de tuin in getrokken.Aan de linker-
kant staat een laag buxusblok in de

gemengde beplanting.Dit is een uit-
stekende plek voor een beeld dat
vanaf het ruime terras zichtbaar is.
Vanuit de huiskamer ligt dit blok min
of meer verstopt achter de lage haag
die als achtergrond van het bankje
dient.Rond het buxusblok wordt een
smalle strook bestraat waardoor con-
tact met de losse beplanting wordt
voorkomen.Hierdoor vormt het
strak geknipte blok een soort eiland,
waardoor het in het midden
geplaatste kunstwerk prima tot zijn
recht komt.

Lage haag
Vanuit de grote beukenhaag die
rechts op de grenslijn staat, komt een
lagere beukenhaag de tuin in.Deze
haag is slechts 80 centimeter hoog en
bedekt mooi de kale onderkant van
de heesters die erachter staan. In deze
haag is een kleine uitsparing gemaakt
waardoor goed zicht is tussen de
heesters.Dit is ook zo’n mooi ver-
stopplekje voor een kunstvoorwerp.
Alleen wanneer je pal voor het gat in
de haag staat, is het voorwerp zicht-
baar.Zet dit kunstobject tussen de
stammen van de heesters en zorg dat
de bodem goed is dichtgegroeid met
een wintergroene bodembedekker. Dit wintergroene tapijt heeft een rus-

tige uitstraling, zodat alle aandacht
naar het kunstwerk kan gaan.Zacht
sfeerlicht zorgt voor een spannend
hoekje.De beukenhaag die dwars
staat, verspringt bij de hoofdzichtlijn
naar achter en gaat aan de linkerkant
verder om daar contact te maken met
de hoge beukenhaag op de linker-
grenslijn.Door deze inspringende
beukenhagen wordt de indruk
gewekt dat de tuin hier ophoudt.
Maar de hoofdzichtlijn gaat nog een
stuk verder door,en de achterlig-
gende heesters komen met hun tak-
ken gedeeltelijk naar voren.Op deze
manier wordt het beeld van de
grenslijn vervaagd.Er ontstaat span-
ning omdat bij een eerste blik in de
tuin niet meteen duidelijk wordt
waar de grenslijn zich bevindt.De
twee doorkijkjes,mét de daar gesitu-
eerde kunstvoorwerpen,maken het
totaalbeeld alleen nog maar interes-
santer.

Plantvak in de schaduw
Tussen de twee grote terrassen ligt
een beschaduwd plantvak.De scha-
duw wordt veroorzaakt door een
horizontaal vertakkende boom die
midden in dit vak staat.Deze parasol-
vorm komt van nature voor bij bij-
voorbeeld Rhus typhina,de fluweel-
boom.Zo’n boomvorm kan echter
ook door ons zelf gecreëerd worden.

Bekend voorbeeld is de op dit
moment veel toegepaste dakplataan.
Door jaarlijkse snoei ontstaat een
zich mooi horizontaal vertakkende
boom die zorgt voor veel schaduw.
Wordt gekozen voor deze plataan,
dan is het goed om te weten dat de
boom erg snel groeit.Op zich handig
omdat de boom ons binnen een
korte tijd al een mooi dak bezorgt.
Voor kleine tuinen kan de boom ech-
ter snel te groot worden.Snoei wordt
gelukkig buitengewoon goed ver-
dragen.Wees daarom niet bang om
hartje zomer de snoeischaar te pak-
ken om de boom wat open te knip-
pen.Zo kan ook deze boom een
transparante
vorm krij-
gen
waar-
door
het
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Een goed geplaatst kunstwerk kan beeldbepalend zijn in uw tuin.

Sterke wintergroene bodembedekkers

• Asarum europeum: zeer mooi,bijna  rond en 

glanzend donkergroen blad. Groeit langzaam maar 

groeit uiteindelijk  mooi dicht.

• Ajuga reptans ’Braunherz’: zeer donkerbruin blad 

dat vraagt om spannende combinaties.Mag niet te 

droog staan.

• Bergenia ’Morgenröte’: een schoenlappersplant 

met kleiner blad.Rozerode bloemen in voorjaar en 

nabloei in de herfst.

• Dryas x suendermannii: prima,wintergroene 

bodembedekker met kleine witte roosachtige 

bloemetjes in het voorjaar.

• Heuchera ’Plum ’: stevige pollen met 

bruinrood blad.Heeft geen kruipende groeiwijze.

Dus veel planten per vierkante meter!

• Iberis sempervirens ’Schneeflocke’: ouderwetse 

maar prima plant die na een aantal jaren mooie

plakkaten vormt.

• Pachysandra terminalis ’Green Carpet’: een terecht 

bekende bodembedekker.Sterk,donkergroen 

glanzend blad en witte bloemen in het voorjaar.

• Sedum spurium: voor de warme plekjes.Een 

zodevormende vetplant met rijke bloei in de 

zomermaanden.

• Vinca minor: de maagdenpalm behoeft eigenlijk 

geen introductie meer.Met blauwe,witte of purper-

rode bloemen.

• Waldsteinia ternata: in de winter kan het blad wat 

bruiner verkleuren.De rijke gele bloei in het voorjaar

doet dat snel vergeten.

De volgende bodembedekkers zijn wintergroen, sterk en vormen een

mooi, dicht tapijt.

In het ontwerp worden hagen tot strakke blokken geknipt.

Voor veel beelden is een rustige achtergrond van belang.

Een goed

gekozen

kunstwerk

zorgt het

hele

jaar 

voor 

sfeer 

in de tuin.
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