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Ontwerper Jeanne van Rijs 
toverde een triest, ongebruikt 
tuingedeelte om in een groene 
ruimte die rust en elegantie 
uitstraalt. Ze bedacht een strak 
geheel van heldere lijnen in 
zachte rondingen: een vervlech-
ting van harde materialen, 
spiegelend water en wuivende 
planten. Het resultaat oogt 
het hele jaar aantrekkelijk. De 
opdrachtgevers zijn tevreden.

ZACHTE RONDINGEN    WUIVENDE PLANTEN
1

2

3

Ontwerp: Jeanne van Rijs, Sambeek. www.oxalis-tuinontwerpen.nl 
Aanleg: ’Haentjes tuinen en meer’, Boxmeer, www.haentjes.nl 
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e nieuwe tuin van Leona en Jan Raij-
makers, in Afferden (L), maakt deel uit 
van een groter geheel rondom hun huis. 
”Dit stuk van 12 bij 5,5 meter ligt op het 

noordwesten, met veel schaduw; het zag er treurig 
en somber uit. De leisteentegels lagen op een beton-
nen ondergrond en begonnen los te laten”, vertelt 
tuinontwerper Jeanne van Rijs. Ze kreeg het verzoek 
een uitnodigende, sfeervolle tuin te bedenken, met 
volop zitruimte, water en voldoende beplanting. 
Bovendien moest het geluid van de naburige weg 
wat worden verdoezeld. 

Strak design
Het resultaat is een strak ontwerp met een natuurlijke 
uitstraling. Lage randen van cortenstaal benadruk-
ken de lijnen van een groot ovaal in grind, met een 
ronde inzet van een flagstoneterras. De aanslui-
tende paden en vijverkanten hebben eenzelfde 

ZACHTE RONDINGEN    WUIVENDE PLANTEN
D LINKERPAGINA

1 I De gebogen lijnen en natuurlijk 
aandoende beplanting zorgen 
voor een vriendelijke uitstraling. 
2 I Fris, wuivend groen rond 
terras en grind. Bescheiden kleur-
accenten maken het af. 
3 I Voor de flagstones zijn 
leisteentegels uit de vroegere tuin 
hergebruikt. 

DEZE PAGINA
4 I De vijver volgt de lijn van het 
grind. Langs het water Hakone-
chloa macra.  
5 I Ontwerper Jeanne van Rijs.
6 I Op de voorgrond Aralia elata. 
De stam van zit vol gemene stekels; 
echt een ’duivelswandelstok’.
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stalen omlijsting. Dat deze strakke indeling toch zo 
natuurlijk overkomt, kan Jeanne wel verklaren: ”Het 
komt door de gebogen vormen, het fijne grind, de 
keuze van de planten en de rangschikking daarvan 
in de borders. Er staan bijvoorbeeld veel grassen. En 
kijk maar: bij het minste of geringste zuchtje wind 
gaan die al bewegen: een ongekunsteld beeld. De 
meeste planten krijgen kleinere, nonchalant ogende 
bloemen; weliswaar groeien ze niet willekeurig door 
elkaar, maar de groepjes zijn klein en worden af en 
toe herhaald. Dit alles versterkt het natuurlijke beeld. 
De grasjes die min of meer spontaan in het grind 
lijken te groeien, voeren stiekempjes de lijn van het 
ontwerp door. Dat effect zal vast nog meer aandacht 
trekken, als de jonge planten uitdijen.”
Bij de aanleg van de tuin vormde de aanwezige dikke 
betonlaag onder de oude tegels een probleem. Jeanne: 
”Weghalen van beton is arbeidsintensief en kostbaar. 

Daarom besloten we het alleen weg te hakken op 
de plek van vijvers en borders. De rest is bedekt met 
fijn maasgrind in een honingraatraster. Grind uit de 
buurt: Afferden ligt aan de Maas. Dat is duurzaam en 
gezien de geringe transportafstand vriendelijk voor 
milieu en portemonnee. ”Voor de flagstones van het 
terras zijn de oude leisteentegels benut. Ze zijn gebro-
ken, schoongemaakt en knap bijeen gepuzzeld door 
eigenaar Jan Raijmakers. Een ingewikkeld karwei!” 

Warme tint
De aanwezige achtergrond van houten schuttingdelen 
tussen stenen pilaren past uitstekend in het nieuwe 
ontwerp. Jeanne: ”De keuze voor cortenstaal voor de 
afzetranden was niet moeilijk: het is mooi en warm 
van tint. De tuin moest immers een uitnodigende 
indruk geven. Cortenstaal doet vriendelijker aan dan 
bijvoorbeeld roestvrij of verzinkt staal.”
Uit een element tegen de muur van het huis 
stroomt water naar de eerste vijver en dan - onder 
het toegangspad door - naar de tweede. Beide vijvers 
volgen de vorm van het grind-ovaal in het midden 
van de tuin. De ruimte tussen vijver en schutting is 
vooral heel groen. Sprieten van herhaalde pollen 
Hakonechloa macra hangen sierlijk over het spie-
gelende water. Het blad van Astilboides tabularis en 
herfstanemonen zorgt voor een pittige afwisseling. 
Op de achtergrond ritselen talloze blaadjes van een 
Fargesia ’Jiuzhaigou 1’. Deze niet-woekerende bam-
boes zie je aan drie kanten terugkomen. Ze geven 
hoogte aan de tuin, samen met de meerstammige 
Aralia elata (duivelswandelstok) bij de entrees, en 
het halfstamboompje Cornus controversa in het terras. 
Het is duidelijk, bladplanten zijn hier in de meerder-
heid. ”Wil je in een kleine tuin een beplanting die 
het hele jaar aantrekkelijk is, kies dan allereerst voor 
fraai blad dat lang goed blijft. Vul dat vervolgens aan 
met wat kleuraccenten”, luidt het advies van Jeanne 

1 I Bij elk zuchtje wind bewegen 
de planten. Rechtsachter de 
bamboe Fargesia ’Jiuzhaigou 1’. 
2 I Leona en Jan Raijmakers.
3 I Witbloeiende Anemone
japonica ’Honorine Jobert’ in 
knop. 
 

Onder I In de voegen van het 
flagstoneterras loopt de lijn van 
het grind-ovaal door. Rechts-
achter een halfstamboompje: 
Cornus controversa. 
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Foto:  Fam. Raijmakers
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van Rijs. ”De borderruimte in deze tuin is beperkt, 
er is veel schaduw. Het is belangrijk de planten dan 
zorgvuldig uit te kiezen op bloeivorm, bloeitijd en 
blad. Voor mij, als ontwerper, moeten ze bovendien 
een gekozen thema of stijl versterken. In elk geval 
moeten de planten passen op een bepaalde plaats 
en - in combinatie met andere beplanting - een 
logisch totaalbeeld opleveren. Zo wordt een tuin 
vanzelfsprekend en boeiend.” Tussen de bladplan-
ten ontdek je toefjes kleur van Helleborus orientalis 
met appelgroene bloemen, blauw-violette Geranium 
ibericum ’Turco’ en Amsonia ’Blue Ice’, samen met 
het geelgroen van Alchemilla mollis in de voorzomer. 
In de zomer valt Phlox ’Blue Paradise’ op. Daarna 
schittert de prachtige zilverkaars Actaea rubifolia 
’Blickfang’ en in het najaar begint Aconitum carmicha-
ellii ’Arendsii’ (monnikskap). Opvallende verschij-
ningen als Astilboides en Hakonechloa worden her en 
der herhaald, daardoor ervaar je de beplanting als 
een samenhangend geheel.

Overzichtelijk onderhoud
Ook in de winter blijft de tuin interessant. ”De 
Fargesia behouden hun blaadjes, de helleborussen 
hebben goed winterhard blad, bloeien langdurig 
en verrassen je daarna met leuke zaaddozen. De 
sneeuwklokjes verschijnen, afhankelijk van het weer, 
vanaf januari. En het leuke groen van de herfstbloei-
ende Cyclamen hederifolium ’Alba’ is nog lang te zien. 
Verder openen in het vroege voorjaar de vele narcisjes 
’Thalia’ hun geurige, witte kelkjes”, zegt Jeanne. 
Als tuinontwerper hoor je ook na te denken over het 
onderhoud. ”Waar liefde voor de tuin wordt gecom-
bineerd met goed onderhoud, zal altijd een mooie 
tuin ontstaan”, stelt Jeanne. Maar wat hulp is wel 
nuttig. ”De ontwerper van de tuin en/of beplanting 
hoort de eigenaren te voorzien van duidelijke aan-
wijzingen, zoals een onderhoudskalender. Uiteraard 

in de hoop dat de liefde voor de tuin standhoudt of 
zelfs toeneemt.”
In deze tuin is het onderhoud overzichtelijk omdat 
je per border kunt werken. Woekeraars of uitzaaiers 
ontbreken. Het meeste werk zit in het weghalen van 
onkruid, maar dit is relatief, want de borders zijn 
dicht beplant. In maart is het tijd om afgestorven 
plantenresten af te knippen en terug te leggen in 
de borders. ’s Zomers wordt uitgebloeide vrouwen-
mantel afgeknipt; de bamboe blijft luchtig door 
incidentele, gerichte snoei. 
Leona en Jan zijn blij met de metamorfose. Leona: 
”Ons doel om dat versleten tuindeel te laten veran-
deren in een gezellige, groene oase met waterpartij, 
is volledig gerealiseerd. Er is het hele jaar iets te zien. 
Vroeger zaten we er zelden, nu brengen we er bij 
lekker weer graag onze tijd door. Het stromende water 
en het geritsel van de bamboe dempen het geluid van 
de naastgelegen weg enigszins.”
”We hebben er wel werk aan gehad!”, vul Jan haar 
aan. ”Na het uitzetten van de lijnen moesten we 
allereerst 10 ton gewapend beton verwijderen. De 
vijver en het cortenstaal zijn aangelegd door hove-
nier Jeroen Haentjes uit Boxmeer. Zelf hebben we 
de planten uit het aangegeven beplantingsplan in 
de grond gezet, het terras van flagstones gemaakt 
en het grind gelegd. Daar zit een honingraatrooster 
onder - een prachtige uitvinding. Ondanks dat 
er 5 centimeter grind ligt heb je toch een ’harde’ 
ondergrond; je zakt niet weg. 
Mede doordat we een kiepwagen tuinaarde hebben 
toegevoegd, zijn de planten inmiddels explosief 
gegroeid. Het stond snel dicht, en dan valt onkruid 
wieden mee. We zijn trouwens best wat werk 
gewend, we hebben nóg een groot stuk tuin. Maar 
we doen het graag!”

Tekst Hanneke Louwerse  Beeld Maayke de Ridder, e.a.

4 I Links het grote blad van 
Astilboides tabularis, de paarse 
bloemen zijn van een laat-
bloeiende monnikskap.  
5 I De afwisseling van blad-
vormen biedt een boeiend beeld. 
In het grind: het siergras Sesleria 
autumnalis. 
6 I Het water stroomt onder het 
pad door. 
7 I Hakonechloa macra.

4

5

6

7

]


