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Het beeld achter tuin 
 
Inleiding 
Als je een tuin binnengaat ervaar ‘rust’ of juist euforie, geïmponeerd zijn, je geborgen voelen of je ver-
loren voelen in de ruimte. Geuren, herinneringen, stilte, vogelgeluiden. Wát je beleeft, is niet zo be-
langrijk. Het feit dat een tuin íets met je doet, is belangrijk. 
Die beleving maakt dat je, als bezoeker, een tuin nooit meer vergeet. Wat is het als je aan die tuin te-
rugdenkt? Meestal niet bepaalde afmetingen of vormen, meestal geen plantencombinaties, maar dat 
wat je gevoeld hebt. 
 
Het is aan de óntwerper van de tuin om de voorwaarden voor een dergelijke beleving te creëren. 
Daarbij is kennis van en gevoel voor lijnen, indeling en planten van belang, maar meer dan dat is het 
denken in concepten belangrijk. Een concept wil ik definiëren als een thema dat alles omvat, de tuin 
tot een eenheid maakt en daarmee voor de meest krachtige uitstraling zorgt die je kunt creëren als 
ontwerper. Alles in de tuin staat in dienst van dit concept. Uitgaand van een concept ontstaat vrijwel 
altijd een tuin, die de bezoeker iets laten beleven  
 
In elke tuin, maar zeker in een kleinere, werkt het uitgaan van een concept sterk.  
Vaak wordt gedacht ; ‘’ik heb een kleine tuin, dus een klein stukje gras, een vijvertje en bordertjes met 
plantjes… ‘’ Natuurlijk is dit wat overdreven gesteld, maar ik zie het toch vaak. Dit zijn tuinen die je snel 
vergeet, terwijl de eigenaar er veel energie, liefde en geld heeft ingestoken. Jammer dus! 
Een kleine tuin wordt qua uitstraling/ beleving sterker als je kéuzes maakt. Niet álles erin willen, maar 
een ‘statement’ te maken. Als je dit durft, moet je afstand doen van een aantal wensen, maar krijg je 
er een sterk geheel voor terug  waar je de komende 20 jaar niet op uitgekeken raakt.   
 
Concept 1 Watertuin in Meerlo 
Voorbeeld van een sterk thema is water.  Voor een 100m2 grote achtertuin in een doorsnee woonwijk 
kozen we het thema ‘water’. Het grootste deel van het tuin oppervlak werd ontworpen als vijver. Waar 
de serre eerder rechtstreeks aan het gazon grensde, grenst die nu via een houten steigerpad aan wa-
ter. Hoge siergrassen en bamboe’s schermen het beeld naar de buren af waardoor al snel een eigen 
waterwereld gecreëerd kon worden. Op den duur zal de Cornus controversa achterin de tuin ook de 
buurhuizen aan het beeld onttrekken. 
 
Materialen 
Water hoort bij houten vlonders, steigers, strand en grind. Dit werd dan ook in de tuin gebruikt. De 
aanwezige schuttingen kregen een facelift en werden donker grijs gebeitst. Een halfrond, gemetseld 
muurtje rond het terrasje werd voorzien van een zinken waterloop zodat vogels kunnen drinken en 
badderen. Via een kleine wateruitloop stroomt water in de vijver. 
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Beplanting 
De beplanting is aangepast aan het beeld van water. Geen lavendel, grijze grasjes of Sedum, maar fris-
groene bladtinten, het grote blad van Astilboïdes tabularis, bamboe’s (Fargesia’s), Filipendula, de sier-
grassen Hakenochloa en Miscanthus floridulus. 
 
Het resultaat is een tuin die klopt, die een sterke indruk achterlaat, die je niet meer vergeet. 
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Concept van deze kleine achtertuin (100m2) is ‘watertuin’. Geen piepkleine vijver, maar bijna de hele 
tuin is water  
 
Concept 2 Passend in het landschap 
Een kleine achtertuin in een nieuwbouwwijk in  Nijmegen (Oosterhout). De achterzijde van deze tuin 
grenst aan een sloot met een weiland waar soms koeien grazen. De bewoners wilden een tuin met een 
natuurlijke beplanting en niet te veel onderhoud, een terras in de zon en een terras bij het water, maar 
over verdere invulling waren de ideeën minder duidelijk.  De beplanting… dát was voor hen van be-
lang; een tuin aansluitend op het landschap. Het concept van deze tuin was daarmee duidelijk. 
 
Materialen 
Alles basic en eerlijk. Een terras van antracietkleurige betontegels die, om het een meer natuurlijke 
uitstraling te geven, met een voeg van 3cm, gevuld met grind, werden gelegd. De paden werden voor-
zien van fijn grind dat, om goed te kunnen lopen, in honingraatrasters werd gelegd. Verhoogde, ver-
zinkte strips scheiden de borders van de grindpaden en geven meer lijn aan de tuin. Een, bij de bouw 
van het huis gestorte, betonnen keermuur halverwege de tuin vangt het aanwezige hoogteverschil van 
1,5 m op. De benodigde trap, die boven- en ondertuin met elkaar verbindt, werd eveneens van ver-
zinkt staal gemaakt. 
 
Beplanting 
Het was voor mijn opdrachtgevers en voor mij duidelijk dat we geen traditionele beplanting met rozen, 
Salvia’s en rode pioenrozen wilden, maar de voorkeur gaven aan een natuurlijke stijl. Ik stelde voor om 
alle planten willekeurig door elkaar heen te planten. Een belangrijk punt van overleg was de kleur van 
de beplanting. Aanvankelijk dachten zij aan roze.  Voor mij was, denkend aan paarden-, boterbloemen 
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en gele lissen langs de slootkant, van meet af aan duidelijk dat het richting zachtgeel-geel op moest 
gaan. Gelukkig gingen mijn opdrachtgevers daarin uiteindelijk mee . Nu is iedereen blij met deze kleur-
keuze. Bij deze tuin, die in alle jaargetijden mooi is, kun je zeker stellen; opdracht geslaagd! De aanslui-
ting tuin/landschap is prachtig, hoewel de tuin absoluut tuin gebleven is en geen landschap. 
 
 

 
 
Het laagste deel van de tuin met een vlonder grenzend aan de sloot en met uitzicht op het weiland.  
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Een verzinkte stalen trap voert van het lage, naar het hoge tuindeel.  
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De ruime borders in het hogere tuindeel, zijn voorzien van een gemengde, crème zachtgele  beplanting 
en siergrassen. 
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Najaarsbeeld van het hogere tuindeel 
 
Concept 3 Lieflijk en rond  
Dit kleine voortuintje in Boxmeer is gebaseerd op ronde vormen. ‘’Rond’’ associeer ik met lieflijk, in-
tiem. Van de straat af gezien lijkt deze tuin weinig bijzonder, zeker in het voorjaar wanneer de beplan-
ting nog laag is, maar stap je de tuin ín dan ervaar je haar lieflijkheid en beslotenheid. Dat geldt ook als 
je door het raam naar buiten kijkt.  De eigenaresse legde deze tuin met veel liefde aan en onderhoudt 
hem op dezelfde wijze. Niet alles hoeft strak en in het gelid te staan. ‘Aanwaaiers’ zijn welkom  en een 
bepaalde mate van uitzaaien mag. Ze geniet intens van elke plant, van het totaalbeeld, van de wisse-
ling van de seizoenen en de nieuwe verrassingen.  
 
Materiaal 
De tuin werd met low budget materialen gemaakt. De bestrating, met als centrum een half ingegraven, 
ronde waterschaal -qua beleving het middelpunt/focus van de tuin- is met betonklinkers gerealiseerd. 
Het patroon waarin de bestrating is gelegd gebaseerd is op cirkels. Het concept is dus zelfs tot hier 
doorgevoerd. In de waterschaal ligt een kei uit de naburige rivier de Maas. Vogels gaan erop zitten en 
drinken van het water. 
 
Beplanting 
Cirkels en halfronde vormen worden in de beplanting herhaald door geknipte Buxusbollen die in serie 
op gebogen lijnen staan. Het ronde, krachtig gevormde, groene blad van Bergeniabiedt structuur en 
rust. Diamantgras vormt in het voorjaar een frisgroene achtergrond voor de vele bloembolletjes, bloeit 
in de nazomer met losse pluimen en geeft met haar hoogte meer beslotenheid en intimiteit aan de 
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tuin. Het lieftallige, perzikbladig klokje zaait zich uit en zorgt voor verrassende effecten, terwijl  de 
Gaura maandenlang vlinderachtig, lichtvoetig plezier geeft. 
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Conclusie 
 
Veel tuinen die met alle liefde, zelf ontwerpen zijn, zijn vaak een samenraapsel van vormen en functies 
zonder verband. Soms ‘opgefleurd’ met teveel ornamenten en plantjes in allerlei potten, vergeet je 
deze tuinen direct nadat je vertrekt. Het valt niet mee om als tuineigenaar zelf een goede tuin te ont-
werpen. Er is lef, inzicht en kunnen denken in concepten voor nodig. Daarom zou ik altijd willen advi-
seren een ontwerper te vragen. De kosten betalen zich terug; je zult tevreden zijn, hem niet steeds aan 
te passen omdat hij niet aan je dromen blijkt te voldoen.  
 
We weten allemaal hoe bepalend beplanting kan zijn voor de sfeer in een tuin en dat het bij elkaar 
zetten van een aantal planten geen garantie is voor een mooie border. Daar is meer voor nodig! Voor 
de tuin als totaal geldt hetzelfde; goede vormen, prachtige lijnen en mooie planten betekenen niet 
vanzelf een onvergetelijke tuin. Daar is méér voor nodig! Een concept namelijk, het beeld achter de 
tuin! 
 


