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e basiswens is dat er vol-
doende schaduw in de tuin
moet komen.Op warme

dagen moet er uit de zon gezeten en
gegeten kunnen worden.Maar deze
schaduwruimte moet wel omgeven
worden door voldoende licht om te
voorkomen dat er een ‘doodse’ sfeer
ontstaat.Ook vanuit de huiskamer
moet er voldoende contact met het
buitenlicht zijn.Vooral tijdens de
donkere wintermaanden is het aan-
genaam om het dan zo schaarse licht
binnen te krijgen.Ruimte voor een
bankje op een lichte plaats,waar de
bewoners van de eerste voorjaarszon
kunnen genieten, staat ook op het
wensenlijstje.

Het lichte gedeelte
Aansluitend aan de achtergevel van
het huis komt het lichte gedeelte van
de tuin.Een open ruimte.Geen hoge
elementen in de vorm van een per-
gola of boom,maar een ruimte

gevuld met lage beplanting.Op deze
manier komt het zonlicht zonder
problemen de huiskamer binnen.
De beplanting die links vanaf de
gevel begint,maakt een verbinding
met het schaduwgedeelte en zal dus
ook uit planten gaan bestaan die in
die schaduwruimte worden toege-
past.Veelal planten met donkere
bloem- en bladkleuren om het ‘don-
kere’van de schaduw te versterken.
Het voorste gedeelte aan de rechter-
kant van de tuin wordt opgedeeld in
vier plantvakken.Deze zijn symme-
trisch verdeeld over de ruimte die
aan de zijkant wordt afgesloten met
een schutting en aan de achterkant
duidelijk wordt afgesloten door een
brede haag die 1 meter hoog en 1
meter breed is. In deze haag wordt
een uitsparing gemaakt waarin een
bank gezet kan worden.Zittend op
deze bank is er mooi zicht op de
plantvakken en de achtergevel van
het huis.Hier kunnen de bewoners
genieten van de eerste zonnestralen
van het jaar,wanneer ze nog niet zo
fel zijn.Vanwege de lichte uitstraling
die deze ruimte moet krijgen,komen
er in de plantvakken veel bloeiende
planten in de kleuren wit en blauw.
Afgewisseld met enkele grijsbladige
planten die in de winter hun blad
behouden.Ook de schutting
wordt geverfd in een
blauwgrijze kleur.
Lichte kleuren,als
een weerspiege-
ling van de
zomerse,
blauwe
lucht waarin
een enkele
witte wolk
passeert.
Dominant in
dit voorste tuin-
gedeelte is de
grote, lang-
gerekte vijver. Een

vijver van anderhalve meter breed en
ruim 8 meter lang.De langgerekte
vorm zorgt voor een verbinding tus-
sen het ‘lichte’ en het ‘donkere’ tuin-
gedeelte.

Strakke vijver
De vijver krijgt een strakke,moderne
afwerking.De vijverrand wordt 20
centimeter breed.Hij komt op 20
centimeter boven het niveau van de
bestrating te liggen.Zo ligt het
geheel los van de omgeving,wat de
overgangsrol tussen de lichte en
donkere ruimte ten goede komt.De
afwerking van de rand moet strak
zijn en een kleur hebben die past in
de beplantingssfeer.Beton,arduin of
lood zijn materialen in een donkere
kleur grijs die mooi opgaat in de
omgeving.
Het zal geen vijver worden
waar beplanting de hoof-
drol krijgt.Het spiege-
lende wateropper-
vlak moet de
belangrijkste
aan-
dacht-

trekker worden. In de waterspiegel
moet de lucht weerkaatst worden.
Ook hier zal de blauwe lucht worden
afgewisseld met zijn passerende
witte wolken.Zo wordt in deze
ruimte duidelijk het licht van de
hemel naar beneden ‘getrokken’.De
kleur van de beplanting en de weer-
spiegeling in het wateroppervlak
nemen deze taak op zich.
Om te voorkomen dat het totaalbeeld
een te lichte uitstraling krijgt, zal de
bestrating contrastrijk moeten zijn.
In dit geval is het mooi om de kleur
antraciet te
kiezen.
De

lichte vlakken komen hierdoor
mooier uit en de combinatie met de
donkergrijze vijverrand is bijzonder
harmonieus.

Het donkere gedeelte
Zoals eerder werd aangegeven,
begint de beplanting van de scha-
duwtuin al bij de achtergevel van het
huis.De smalle strook aan de linker-
zijde wordt aangeplant met planten
die ook in het schaduwgedeelte te
vinden zijn.Deze strook loopt tot
achter in de tuin door.Hij vervolgt
zijn weg langs de achterzijde van de
tuin om langs de rechterkant weer in
de richting van het huis te gaan.
Halverwege de tuin komt de strook
nog een deel de tuin in.Hier wordt
de strook begrensd door de brede
haag waarin, aan de andere kant,de
bank is verwerkt.Deze brede haag
vormt een duidelijke scheidslijn tus-
sen licht en donker.De beplanting in
de strook,die bijna de gehele tuin
doorkruist,bestaat uit een beperkt
aantal vaste-plantensoorten die over
het hele stuk herhaald worden.De
nadruk ligt hierbij op donkerbladige
planten en planten die bloeien in de
kleuren donkerblauw,aubergine en

D

Emiel van den Berg is tuinontwerper en plantenadviseur. Voor Bloemen & Planten

ontwierp hij zes verschillende tuinen,steeds uitgaande van dezelfde situatie:een

tuin van 8,50 meter breed en 16,50 meter diep aan de zuidkant van het huis. Deze

maand de vierde:een tuin met voldoende schaduw.

Van licht naar donker
Niet iedereen is van de

felle, zomerse zon

gecharmeerd. De wens

naar schaduw wordt

vaker kenbaar gemaakt

dan je zou verwachten.

Deze tuin wordt gedo-

mineerd door een

grote, donkere schadu-

wruimte achter in de

tuin. Ook bij de beplan-

ting spelen donkere

kleuren een belangrijke

rol. Die geven de tuin

een bijna mysterieuze

sfeer.

Codonopsis clematidea Nepeta nervosa 

Geranium wlassovianum

Salvia nemorosa ’Blauhügel’en Artemisia ludoviciana ’Silver Queen’

Hemerocallis ’American Revolution’
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In dakvorm gesnoeide bomen win-
nen de laatste jaren aan populariteit.
Dakplatanen en daklindes worden
het meest toegepast.Wat minder
bekend is de grootbladige moerbei,
Morus alba ’Macrophylla’ (synoniem
M. alba ’Platanifolia’) die in de landen
rond de Middellandse Zee veel wordt
toegepast als schaduwboom.Maar
het zal velen verbazen dat uiteinde-
lijk zeer veel bomen in een dakvorm
te snoeien zijn.Voor deze tuin kan
gekozen worden voor bomen die de
kleuren van de plantstrook hebben.
De in het voorjaar rood bloeiende
paardekastanje,Aesculus carnea
’Briotii’ is zeer goed te snoeien tot
een grove dakvorm.Gleditsia
triacanthos ’Rubylace’heeft zeer fijn,
samengesteld blad waardoor een
transparante dakvorm gemaakt kan
worden.Het blad van deze boom
heeft een bijzondere kleur; in het
voorjaar bruinrood en in de loop van
de zomer verkleurend naar brons-
groen.Een duidelijk heftiger effect
kan worden verkregen door gebruik
van Acer platanoides ’Faassen’s Black’.
Dit is een esdoorn met groot blad
(vandaar de soortnaam ‘platanoides’)
dat een zeer donkerrode kleur heeft.
Wie een boom in dakvorm wil
snoeien,doet er verstandig aan
vooraf deskundig advies in te win-
nen,want niet elke boomsoort is
geschikt voor dit doel. En zeker een
oudere boom kan niet rigoureus in
een andere vorm worden gesnoeid.
Let ook op het tijdstip van snoei,
want dat kan per boom verschillen.
Wees niet te bang om ook eens flink
uit te dunnen wanneer de dakvorm
te dicht wordt.Hoewel zon op het
terras niet gewenst is, is het boeiend
om hier en daar wat zonnestralen
door het dak te laten schijnen.Een
totale afsluiting van de hemel is voor
geen enkel levend wezen goed.
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bordeaux.Donkere kleuren die de
‘zware’ sfeer van de schaduwtuin
versterken.Hier en daar ook een
wintergroene plant,hoewel het ont-
werp sterk genoeg is om het in de
wintermaanden zonder al te veel
blad te doen.De plantenstrook wordt
vanaf de gevel tot aan het einde bij de
inspringende haag begeleid door een
wandelpad.Een wandelpad dat zich
door het kleurgebruik  van het ove-
rige bestrate deel van de tuin onder-
scheidt.Aansluitend bij de donkerk-
leurige beplanting zou bruinrode
bestrating hier heel mooi zijn.Zo
zou in deze tuin prima gebruik
gemaakt kunnen worden van bestra-
tingsmateriaal in twee kleuren.Om
te voorkomen dat het totaalbeeld te
druk wordt, is het raadzaam alleen de
kleuren te laten verschillen.Formaat
en materiaal van de bestrating moe-
ten hetzelfde zijn.

Het terras
De drie haakse knikken in de strook-
beplanting met parallel hieraan het
wandelpad zorgen voor het ontstaan
van een open ruimte in het hart van
de tuin.Deze open ruimte wordt het
grote terras.Meer dan 25 m2 leef-
ruimte,genoeg om met een groot
gezelschap te kunnen zitten.Het
opvallendste onderdeel is de grote
tuintafel. Een tafel met afmetingen
van 1,50 meter bij 1,50 meter.Bij de
afmetingen van deze tafel is rekening
gehouden met de vijverbreedte,die
ook 1,50 meter bedraagt.Ook de
materiaalkeuze moet afgestemd
worden op de vijver.Kies voor een
tafel van hetzelfde materiaal als de
vijverrand.Beton,arduin of lood,
dus.Zo ontstaat een perfecte harmo-
nie tussen vijver en tafel.Vanuit de
huiskamer is hierop jaarrond mooi
zicht.Deze verlenging van vijver in
tafel geeft, vanuit de huiskamer
gezien,een gevoel van extra diepte.
Door gebruik van hetzelfde materiaal
gaat de vijver op een natuurlijke
manier over in de tafel,die in één lijn
achter de vijver staat.
Om het wandelpad duidelijk los te
maken van het grote terras wordt
tussen deze twee delen een beuken-
haag van 50 centimeter hoogte aan-
geplant.Deze haag geeft het terras
een duidelijke begrenzing en zorgt
ervoor dat het wandelpad ook een
echt pad wordt.De keuze is op beuk
gevallen omdat beuk mooi contras-
teert met de hoge taxushaag op de
grenslijn.De ‘saaiheid’van taxus,die
jaarrond dezelfde kleur heeft, is
mooi af te wisselen met beuk (Fagus
sylvatica),die elk seizoen een andere

kleur heeft. In de winter bruin met
het verdorde blad, in het voorjaar 
felgroen uitlopend, in de zomer
mooi neutraal groen en in de herfst
een verkleuring met opvallende gele
en oranje tinten.Zo kan het werken
met hagen een boeiend samenspel
worden!

Pergola en dakbomen
De lijn van het wandelpad wordt,
parallel met de beukenhaag,extra
versterkt door een overkapping van
een dubbele pergola.Exact in de lijn
van de beukenhaag worden om de 2
meter palen in de grond gezet.
Parallel, aan de andere kant van het
pad in de plantenstrook,worden
evenveel palen gezet.Deze worden
boven met horizontale balken aan
elkaar verbonden zodat een dubbele
pergola ontstaat,waar onderdoor
gelopen kan worden;een loofgang
die voor schaduw zal gaan zorgen.
Laat deze loofgang begroeien met
donkerbloemige klimplanten als
Akebia quinata,Clematis alpina ’Ruby’
en,aan de zonnige kanten,enkele
klimrozen.Rosa ’Blue Magenta’ is een
kleine ramblerroos met aubergine-
kleurige bloempjes in trossen.Een à
twee van deze rozen zijn genoeg.
Maar een aantal lage klimrozen kan
ook prima.Rosa ’Tour de Malakoff’
heeft bloemen die verkleuren van
rozerood naar ‘blauw’paars. Een lage
klimroos met heerlijk geurende
bloemen.Met toevoeging van het
donkere blad van Vitis vinifera
’Purpurea’ (de purperbladige druif)
zorgt de pergola voor een verticale
spiegeling van de kleurschakering
zoals die ook in de plantstrook wordt
toegepast.
Let er bij het plaatsen van de klim-
planten goed op dat alle zonaanbid-
ders ook echt voldoende zon krijgen.
Want tot slot komen over het totale
terras drie grote dakbomen te staan.
Deze bomen zullen uiteindelijk voor
de gewenste schaduw op het terras
gaan zorgen.Zorg ervoor dat de ver-
takking van de bomen hoog genoeg
zit. Pas vanaf 2,50 meter hoogte mag
de horizontale vertakking beginnen.
Zo krijgen de klimplanten aan de
pergola voldoende ruimte en licht
om zich te ontwikkelen.De bomen
zijn zo geplaatst dat het grote terras
de hele dag beschaduwd zal zijn.
Door de bomen op deze manier te
plaatsen kan er aan de grote tafel nog
in de ochtendzon gezeten worden.
Zodra de zon dan naar het zuiden
draait en warmer wordt,neemt de
eerste dakboom de zonnestralen van
het terras weg.

Planten met donker blad

voor lichte schaduw
Saxifraga cortusifolia ’Rubrifolia’

Cimicifuga ramosa ’Brunette’

Geranium wlassovianum

Euphorbia dulcis ’Chameleon’ 

Ligularia dentata ’Moorblut’

Heuchera ’Chocolate Ruffles’ 

Ajuga reptans ’Catlin’s Giant’ 

Aster lateriflorus ’Prince’

Tellima grandiflora ’Purpurteppich’ 

Osmunda regalis ’Purpurascens’

Marrubium incanum

Helleborus orientalis

Veronica austriaca ’Knallblau’

Planten met donkere bloemen

voor lichte schaduw
Dianthus barbatus

Hemerocallis ’American Revolution’

Helleborus orientalis

Acanthus hungaricus 

Aquilegia vulgaris ’Blue Barlow’

Vinca minor ’Atropurpurea’

Astrantia major ’Claret’

Geranium phaeum

Trycirtis formosana ’Dark Beauty’

Lamium orvala

Planten voor een border in de volle zon

Wit- en grijstinten
Crambe maritima 

Stachys byzantina ’Cotton Boll’

Pulmonaria ’Excalibur’

Marrubium incanum 

Salvia argentea

Codonopsis clematidea

Lavandula angustifolia ’Alba’

Salvia officinalis ’Albiflora’

Eryngium agavifolium

Achillea umbellata 

Astrantia major

Eryngium alpinum ’Blue Star’

Salvia nemorosa ’Blauhügel’

Nepeta nervosa

Malva sylvestris ’Marina’

Veronica austriaca ’Knallblau’ 

Iris sibirica ’Silver Edge’

Salvia patens 

Salvia uliginosa 

Delphinium ’Berghimmel’

Geranium ibericum

Scutellaria incana

Eryngium alpinum ’Blue Star’

Blauwe tinten
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