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Weelderige prairiebeplanting

‘Iedere keer  
            zie ik weer 
    iets nieuws!’

Van tuinieren wisten ze niet veel, 
maar toen Hanny Meeuws en 
william Jacobs drie jaar geleden 
hun nieuwbouwwoning betrokken,  
wisten ze één ding zeker: de 
beplanting in hun nieuwe tuin 
moest weelderig zijn en natuurlijk 
ogen. Het moest een mix worden 
van vaste planten en siergrassen  
à la Piet Oudolf. 
tekst: annemarie görts Foto’s en tekening: Jeanne 

van riJs
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De moderne woning ligt aan de rand 
van Oosterhout bij Nijmegen en kijkt 
prachtig uit over open landelijk gebied. 
De bewoners wilden het uitzicht over de 
aangrenzende weilanden behouden; 
daarnaast wilden ze een tuin die zowel 
aansluit op het landschap als op het 
huis. Aan ontwerpster Jeanne van Rijs 
van Oxalis Tuinontwerpen de uitdaging 
de tuin vorm te geven. „De opdracht-
gevers waren aanvankelijk huiverig  
voor een teveel aan vorm en structuur. 
Ze hadden vooral een beeld in hun 
hoofd van de sfeer van de tuin, het 
belangrijkste voor hen was dat de tuin 
goed zou aanvoelen.’’
Door het contrast tussen cultuur en 
natuur onstaat er volgens Jeanne van 
Rijs juist een ‘plezierig spanningsveld’; 
een weelderige, natuurlijke beplanting 
kan naar haar overtuiging in een klei-
nere tuin niet zonder een duidelijke 
structuur en goed gekozen, stoere 
harde materialen. Bovendien is er met 
vorm en structuur een goede overgang 
te creëren tussen de moderne woning 
en de landelijke omgeving. 

Waterbak
Bij het ontwerp moest rekening worden 
gehouden met het enorme hoogte- 
verschil. In feite bestaat de tuin uit twee 
gedeeltes: de boventuin bij de woning, 
en het achterste deel dat 1,60 m lager 

ligt en als een soort schiereiland in de 
aangrenzende brede sloot steekt. Het 
hoogteverschil tussen beide tuindelen 
wordt opgevangen door een betonnen 
keerwand waarmee de woning werd 
opgeleverd. „Ontwerptechnisch was dit 
hoogteverschil nog wel een probleem, 
want als je vanuit de woning richting 
sloot kijkt, kijk je over dit lagere tuin- 
gedeelte heen waardoor de tuin veel 
kleiner lijkt.’’ Een knotwilg op het ‘schier-
eiland’ betrekt nu het lage tuindeel bij 
de boventuin; vanuit de woning is de 
wilg goed zichtbaar zodat duidelijk is 
dat de tuin hier nog dóórloopt.
Om de relatief hoge keerwand te breken 
werd er een lange, smalle waterbak 

gegevens: 

Tuin 
Voortuin van 36 m² en achtertuin van 
214 m². De achtertuin ligt op het zuid-
westen, grenst aan een brede sloot en 
kijkt uit over weilanden. Het achterste 
gedeelte van de tuin ligt 1,60 m lager 
dan het gedeelte bij de woning. 

Woning 
Vrijstaande moderne nieuwbouwwoning.

beWoners
Hanny Meeuws en William Jacobs.

Wensen: 
•  beplanting à la Piet Oudolf, een 

natuurlijk ogende mix van  
weelderige vaste planten en grassen

•  een eigentijdse, natuurlijke tuin die 
zowel aansluit op de omgeving  
als op de woning

•  uitzicht over aangrenzende  
weilanden behouden

•  hoofdterras (met enige schaduw)  
bij de woning  

• vlonderterras aan het water
• voldoende privacy

Ook in het najaar is de tuin prachtig.

De knotwilg zorgt op termijn voor meer privacy op de vlonder, omdat het de blik vanuit de buurwoningen op de vlonder belemmert.
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tegenaan gebouwd, met een houten  
zitbank in het verlengde daarvan. Het 
levert een heerlijk beschut plekje op dat 
uitkijkt over het ‘schiereiland’. Leuk detail: 
het regenwater van het dak van de 
woning wordt via een ondergrondse 
buis naar deze waterbak afgevoerd, 
vandaar loopt het via een overloop  
naar de sloot. 

 Zachtgele tinten
Het ontwerp van de tuin is gebaseerd 
op eenvoudige rechte lijnen en vormen 
waarbij overbodige versnippering van 
de ruimte is vermeden. Vanaf het recht-
hoekige terras bij de woning loopt een 
zichtlijn helemaal naar achter, naar de 
waterkant. Deze zichtlijn begint bij het 
terras bij de woning met een strak grind-
pad; via een moderne, verzinkte trap 
loopt deze door in het lager gelegen 
roosterpad dat toegang geeft tot de 
vlonder. De zichtlijn wordt versterkt door 

de lange, multifunctionele houten bank 
naast het grindpad. 
Om de tuin goed te laten aansluiten op 
het landschap is gekozen voor prairie-
beplanting (zie kader) wat natuurlijk 
oogt en weinig onderhoud vraagt. 
Jeanne van Rijs: „De bewoners wilden 
eerst roze-paarse tinten, maar ik heb ze 
aangeraden om zachtgele te nemen. 
Want in het weiland komen ook gele 
bloemen voor, zoals paardenbloemen, 
boterbloemen en gele lis. We hebben 
een mix genomen met relatief veel  
grassen, zonder planten die woekeren.’’
In de lager gelegen eilandtuin zijn plan-
ten toegepast die goed bij water passen, 
zoals Darmera, afgewisseld met Trollius, 
irissen en siergrassen. De oeverbeplan-
ting bestaat uit inheemse soorten,  
zoals kleine egelskop, moerasspirea  
en pijlkruid terwijl Chinees prachtriet 
(Miscanthus) op den duur voor privacy 
op het vlonderterras zal zorgen.
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„Ik vind de tuin heel mooi en ik word er blij als 
ik er doorheen loop. De tuin is onderhouds-
arm en verandert mee met de seizoenen. 
Die combinatie van grassen en bloemen 
geeft een heel natuurlijk idee en het is weer 
eens wat anders dan andere tuinen. In het 
hoge tuingedeelte liggen lavasteentjes  
tussen de planten, dat maakt dat er weinig 
onkruid komt en het geeft toch een natuur-
lijk effect. Ik loop vaak een rondje door de 
tuin om te zien wat er groeit en bloeit en 
iedere keer zie ik weer iets nieuws!’’

Bewoonster
Hanny Meeuws:

Het ontwerp van de tuin is gebaseerd 
uit eenvoudige rechte lijnen en vormen.

‘De tuin is onderhoudsarm 
en verandert mee met 

de seizoenen.’

in de benedentuin staan planten  
die goed bij het water passen.

De betonnen keerwand waarmee de woning werd opgeleverd vangt het grote hoogteverschil tussen  
beide tuingedeeltes op. Om de keerwand te breken bedacht de tuinontwerpster deze lange waterbak met 
daarnaast een houten zitelement. 

de lange houten bank is multi-
functioneel en vormt een  
krachtige structuur in de tuin. 

Hanny meeuws en William Jacobs
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Prairiebeplanting
Prairiebeplanting bestaat uit een natuurlijk ogend mengsel van siergrassen 
en zonminnende vaste planten, die doet denken aan de prairies in noord-
Amerika maar ook aan ouderwetse bloemenweiden. Jeanne van rijs: 
„samen met Marcel de Wagt van de Kwekerij van opvallende vaste planten 
is de plantkeuze besproken. in de boventuin is gekozen voor een verdeling 
van vijftig procent siergrassen en vijftig procent zachtgeel bloeiende vaste 
planten. Deze zijn willekeurig door elkaar geplant om een bloeirijk weiland 
na te bootsen. in dit mengsel neemt Thermopsis lanceolata (schijnlupine) 
als vroege bloeier tussen de grassen een belangrijke plaats in. Daarna 
nemen Hemerocallis citrina (eendagslelie) en vervolgens Echinacea 
’sunrise’, Achillea ’Credo’, Trifolium ochroleucon en Coreopsis verticillata 
’Full Moon’ de bloei over. Als kleine spetterende accenten werden enkele 
vuurpijlen (Kniphofia) toegevoegd. Het is tenslotte toch een tuin, hoe je  
het ook bekijkt!’’ Voor extra vroege bloei is een groot aantal kleinbloemige 
narcisjes en botanische tulpjes aangeplant. 

in de voortuin komen 
de oranje tinten van  

de bloemen terug  
in de voorgevel  
van de woning. 
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Ook de voortuin 
heeft een weelderige 
beplanting van vaste 
planten en siergras-

sen. De bloeikleur 
mocht hier intenser 
zijn en daarom werd 
gekozen voor oranje 

met paars.

De lang doorbloeiende 
Helenium ’Sahin’s 
Early Flowerer’ is  
gecombineerd met 
dieppaarse  
Salvia nemorosa 
’Caradonna’.
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De 3D-
tekening

Om de tuin mooi aan te laten sluiten op het landschap is gekozen voor hoofdzakelijk 
zachtgele tinten; in het weiland komen namelijk ook gele bloemen voor. 


