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1. Inleiding 
 
De tuin is de laatste jaren steeds belangrijker geworden en wordt vaak al 
“buitenkamer” genoemd, een 
mooi aangelegde tuin is dit begrip ook wel waardig en wordt ook steeds meer 
gezien als een verlengstuk van de woonkamer. 
 
Als tuinontwerper ben ik al ruim 25 jaar gepassioneerd actief met tuinen en 
zowel in ontwerp als realisatie van tuinprojecten is sfeer, ruimtewerking, 
duurzaamheid en rust het uitgangspunt.  
 
“Een tuin is pas geslaagd als het geheel past bij 
het huis, de omgeving en zijn gebruikers”. 
 
Daarom schrijf ik ook dit boek om u op weg te helpen met de kennis die ik in de 
afgelopen jaren heb opgedaan. 
  
De eerste aanzet was het geven van een tuincursus en workshops om 
tuinbezitters te helpen met mijn vakkennis. Door het opzetten van deze 
cursussen ben ik mijn ervaringen gaan opschrijven. 
 

“Wat voor soort  tuin u ook maakt het is en blijft 
uw tuin die moet passen bij het gebruik maar 
bovenal bij het gevoel dat de tuin bij  
u naar boven zal brengen”. 
 
Door een inventarisatie te maken van de omstandigheden en uw wensen 
ontstaat een “programma van eisen” wat alleen bij u (of uw gezin) past.  
 
Neem er de tijd voor, overhaaste beslissingen ontaarden vaak in 
teleurstellingen of nog erger verspilling van energie en geld. 
 
 
 
“We zijn in de tuin” is een begrip wat meer zegt dan de plaats 
waar u bent, het is een beleving… 
 
 
“Stap voor stap neem ik u mee om te ontdekken welke tuin bij u 
past, veel leesplezier”. 
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2. Wat is een tuin 
 
2.1 Wat is eigenlijk een tuin. 
 
De tuin is een ruimte die door de mens geschapen is en vormt een overgang 
tussen de woning en het (stads) landschap. De tuin voelt meestal aan als een 
veilige plek buiten die toch heel privé is. Als je de tuin uitloopt ben je direct in 
een andere ruimte die openbaar en van iedereen is. 
 
Een tuin bestaat ook uit vele facetten. De combinatie van deze losse elementen 
maakt de tuin tot een geheel en de juiste combinatie zorgt er voor dat de 
tuin prettig en harmonieus aanvoelt. 
 
Als de geborgenheid van de woning verlaten word veranderd direct de 
beleving, je voelt de wind, hoort vogels fluiten en ruikt de bloemen en planten 
je bent buiten. 
 

                                          
 
 
2.2 Wat betekent het woord tuin. 
 
Het woord “tuin” is afgeleid van het woord “tuun” wat betekent: afgezet stuk 
grond. 
Lang geleden toen de mens zich meer op 1 plaats ging vestigen en er soort 
boerderijen ontstonden was er de noodzaak om de gewassen en het vee te 
beschermen.  
 
Door het plaatsen van houten palen en stekelige inheemse planten ontstond 
een soort haag die de wilde dieren buiten de omheining hielden, deze 
omheining of haag werd de “Tuun” genoemd. 
 
 
Soms wordt deze omheining weer nieuw aangelegd en wordt dan vaak een 
“vlechtheg” genoemd, dit is een speciale techniek waarbij de planten worden 
omgebogen en in elkaar worden gevlochten. 
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3. Hoe is de tuin ontstaan 
 
 
3.1 De eerste tuinen. 
 
Er is een lange ontwikkeling vooraf gegaan voordat de primitieve “Tuun” was 
veranderd in de hedendaagse tuinstijlen zoals we die nu kennen.  
In eerste instantie was de tuin ontwikkeld tot  een manier om te laten zien hoe 
knap of machtig de mens wel niet was en dan met name de rijke heren en 
vorsten.  
 
De hangende tuinen van Babylon waren al heel bijzonder en de planten groeide 
zelfs op de gebouwen van de koning (de eerste daktuin) . Het was om zijn 
vrouw zich meer thuis te laten voelen omdat zij, opgegroeid in een tropische 
omgeving, in de woestijn moest gaan wonen. 
 
 
3.2 In de middeleeuwen kreeg de tuin meer status. 
 
In de middeleeuwen hadden vooral de monniken veel invloed op de tuinen. 
Vaak hadden zij de tijd om van alles te proberen. Ook het verbouwen van 
eetbare planten (groentetuin) en de ontwikkeling van gecontroleerde 
fruitrassen zijn in die tijd ontstaan. De tuinen van die tijd waren ook ingericht 
met dit soort nuttige planten, de zogenoemde le potager. 
 
De vroege middeleeuwen was de tuin nog praktisch van aard en was het 
belangrijkste om een deel van het land te omheinen voor vee of gewassen. 
 
In de late middeleeuwen kregen de edellieden en kasteelheren steeds meer 
aanzien. Dat lieten zij zien door het aanleggen van lusthoven. Hier kon men 
spelen, wandelen en plezier maken. Dit was de eerste aanzet voor de verfijnde 
tuinstijlen na de middeleeuwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mijn Tuingeheim. 

 ©  copyright  Geral Overbeek.      www.mijntuingeheim.nl   7 

3.3 De tuinstijlen na de middeleeuwen volgden elkaar sneller op. 
 
In alle eeuwen daarna werden er tuinen aangelegd maar altijd met een bepaald 
doel voor ogen. De periode van de Renaissance en Barok wilde men laten zien 
dat de natuur te temmen was door de planten in allerlei vormen te snoeien.  
 
Daarna ontstond weer een stroming die de romantiek als leidraad had en zo 
ontstond de Engelse landschapsstijl, veel van onze oude parken zijn in die tijd 
aangelegd. 
 
In de jaren 30 werd de eerste aanzet gegeven tot de hedendaagse tuincultuur.  
De planten werden steeds belangrijker maar dan meer om de kleurenpracht of 
hun natuurlijke uitstraling.  
 
 
Tuinarchitect Mien Ruys heeft een belangrijk aandeel gehad in deze 
ontwikkeling vooral omdat zij een liefhebber was van bloeiende vaste planten 
die haar vader kweekte (kwekerij Moerheim).Ook werd de tuin meer en meer 
bereikbaar voor de gewone man. De tuinen van Mien Ruys zijn te bezoeken in 
Dedemsvaart. 
 
Het vak “Hovenier” was ook al ontstaan doordat “tuinmannen” die op de 
landgoederen werkte voor zich zelf begonnen en omdat er ook steeds meer 
villa’s werden gebouwd die ook een fraaie tuin kregen. 
 
 
 
3.4 Het ontstaan van de hedendaagse tuinstijlen. 
 
Na de tweede wereldoorlog ging de ontwikkeling in de tuinen net zo snel als de 
wederopbouw en er kwamen ook steeds meer tuinarchitecten en hoveniers die 
hun invloed hadden op de ontwikkeling en uitvoering van tuinen en parken.  
 
Grote woonwijken werden de grond uit gestampt maar de huizen werden 
ruimer gebouwd zodat er ook ruimte voor tuinen kwam en openbaar groen. Een 
mooi voorbeeld zijn de tuinsteden zoals in Amsterdam (ook met medewerking 
van Mien Ruys).  
 
 
Doordat mensen steeds meer gingen reizen over de wereld werden de 
tuinstijlen ook steeds meer beïnvloed door sferen uit verre landen.  
 
 
 

  Mijmeren onder de druif          Symbool van licht in oosterse tuin 
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Ook het aantal planten wat te koop was groeide maar door, niet alleen door het 
kweken van nieuwe soorten maar ook door import van allerlei planten uit de 
hele wereld. Om er een aantal te noemen: China, Japan, Nieuw Zeeland, Noord 
Amerika, Zuid Amerika, Afrika, Azië, Kaukasus, De Alpen, eigenlijk overal 
vandaan kan de plant van oorsprong komen die u nu in de tuin zet…. 
 
De laatste jaren gaan we weer wat meer terug naar de natuur met inheemse 
heemplanten, wilde grassenborders of prairietuinen wat ook wel de Dutch 
Wave Gardens genoemd wordt. 
 
 
 
3.5 De tuinen van nu. 
 
De ontwikkeling van de moderne tuinstijl heeft ook een enorme lift gekregen 
door de tuinbladen en tv programma’s.  
 
Het probleem is vaak: “Wat moet ik nu kiezen er is zoveel keus”. 
 
In Appeltern is het grootste tuinenpark van Europa waar zo’n beetje alle nieuwe 
tuinstijlen wel te vinden zijn, een dagje oriënteren kan ik van harte aanbevelen. 
 

Ook na zo’n dag tuinen kijken (1 dag is al te 
weinig om alles te zien) hoor ik tuinbezitters vaak 
zeggen:  
 
“ik heb zoveel gezien wat past nou in mijn 
situatie”. 
 
Het toverwoord is: “Een goed plan” begin met een inventarisatie en maak een 
programma van eisen zodat u stap voor stap op ideeën komt of juist dingen 
wegstreept die u niet wilt. 
 
In de volgende hoofdstukken ga ik proberen om uw ideeën aan te wakkeren of 
om u op de goede weg te helpen naar een goed plan. 
Als u er uiteindelijk toch niet helemaal uitkomt vraag dan een goede hovenier 
of een tuinarchitect om hulp. 
 
Opdracht 1 :  
print het “programma van eisen” uit en neem de tijd om er goed over na te 
denken. 
Laat je niet leiden door onmogelijkheden maar durf te dromen. 

 
Link naar Programma van Eisen: 
http://www.tuinvragen.com/images/stories/div/pr_v_eisen.doc 
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4. Sferen brengen de tuin tot leven 
 
 
4.1 Wat is sfeer. 
 

“Wat is sfeer eigenlijk”? 
  
“Is het een gevoel zoals in hogere sferen zijn, of 
is het meer een herkenbare stijl,of gewoon een 
combinatie van materialen die bij elkaar passen?” 
 
 
 
 
 
Een tuinsfeer is een ruimte waar men zich prettig voelt en een combinatie van 
kleuren, materialen en beplanting. Al deze elementen maken samen de sfeer 
die past bij het beeld of gevoel wat je wilt ervaren als je in de tuin bent of kijkt. 
 
Een sfeer kan ook een herinnering oproepen bijvoorbeeld: een mediterrane 
sfeer die je doet terugdenken aan die fijne vakantie aan de middellandse zee 
kust. 
 
Of tropische sfeer die je herinnerd aan de reis door Azië of Zuid Amerika, ook 
als je niet in de verre landen geweest bent kan die sfeer je aanspreken en kan 
het uitgangspunt vormen voor je eigen tuin. 
 
 
 

                        
Centraal terras met hardsteen en groene wanden.                 Vakken met kruiden en splitverharding. 
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4.2 Kies de sfeer die bij je past. 
 
De sfeer die bij je past voelt gewoon prettig aan.  
Verwar sfeer niet met trends, trends zetten ook wel een sfeer neer maar zijn 
tijdgebonden en gebaseerd op stromingen in mode en interieur. 
 
 
Deze trends kunnen een sfeer aangeven die precies bij je past. Maar als 
bijvoorbeeld geel de trendkleur is dan moet je uitkijken dat het niet snel gaat 
vervelen want anders zit je jarenlang met een gele tuin, je gaat een tuin 
tenslotte niet elk jaar weer veranderen. 
 
 
Laat je echter wel inspireren door alle voorbeelden en kies eruit wat je 
aanspreekt. 
Een handig hulpmiddel is een zo genoemd “Moodboard” verzamel en plak 
hierop eerst kleuren, materialen en voorbeeldtuinen uit tijdschriften of internet. 
 
 
 
 
 

Opdracht 2:  
Maak een Moodboard voor de sfeer van je tuin. 

 
 
 
Het eerste Moodboard hoeft nog niet al te gedetailleerd te zijn maar geeft alleen 
nog maar de sfeer aan die je aanspreekt. Doe dit eventueel ook samen met 
kinderen en echtgenoot, het is niet alleen leuk om samen te doen maar je  
komt soms ook op heel verassende ideeën. 
 
Note: Begin eerst ieder voor zich en voeg later al de ideeën samen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mijn Tuingeheim. 

 ©  copyright  Geral Overbeek.      www.mijntuingeheim.nl   11 

4.3 Sferen combineren. 
 
Een tuin is heel persoonlijk en voelt het prettigst aan als hij past bij jouw en je 
gezin. Het is dan ook niet een voorgeschreven regel dat je een afgebakende 
sfeer zou moeten kiezen. 
  
Sferen zijn ook te combineren, bijvoorbeeld een natuurlijke tuin met oosterse 
invloeden of een strakke designtuin met tropische planten. 
 
Kijk ook naar de omgeving of de sfeer past. In een omsloten tuin of patio heb je 
weinig contact met de omgeving en kijk je meer wat past bij het huis. 
 
Woon je aan de rand van een woonwijk en kijk je uit over een polderlandschap 
dan past het niet om een japanse grindtuin aan te leggen. 
Spreekt die sfeer je toch aan ga dan zoeken naar overeenkomsten uit beide en 
probeer zo een geleidelijke overgang te maken. 
 

  Oosterse tuinsfeer. 
 
Een ander voorbeeld is de olijfboom die mooi past in de mediterane tuin, deze 
boom doet het niet altijd even goed in ons land. Een betere boom is dan de 
olijfwilg of knotwilg die heeft een vergelijkbare uitstraling en doet het prima in 
ons klimaat.  
 
 

  Zuidelijke sfeer door 1 plant.                             
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4.4 Voorbeelden van sferen 
 
Om een idee te geven geef ik hier een aantal voorbeelden van verschillende 
tuinstijlen/ sferen. 
 
“Barok” heeft als kenmerk lange assen en symmetrische vormen en vakken. 
 
“Natuurlijk” met de natuur of het landschap als leidraad door het gebruik van 
inheemse- of heemplanten uit de omgeving. 
 
“Oosters” heeft als belangrijkste kenmerk rust en groen. Ook in deze sfeer zijn 
er veel variaties te vinden waarbij alle elementen ook nog een betekenis 
hebben. 
 
“Mediteraan” doet je gelijk denken aan de vakantietijd aan de middellandse zee 
van Frankrijk, Spanje of Griekenland. 
 
“Strand” geeft je wel het gevoel van de kust maar niet direct mediteraan. 
 
“Landelijk/ Bourgondisch” geeft je het gevoel van het buitenleven op het platte 
land, met groente en fruit uit eigen tuin. 
 
“Less is more” een minimalistische sfeer met strakke lijnen en eenvoudige niet 
te uitbundige beplanting. 
 
“Watertuin” met een zwemvijver, waterval of natuurlijke vijverpartij in de 
hoofdrol. 
 
“Relaxtuin” een tuin waar je ongestoord kunt zonnen, zwemmen of mediteren. 
 
“Koloniaal” een sfeer die doet denken aan Noord Amerika en de tijd dat met 
zeilschepen de nieuwe wereld ontdekt werd. 
 
“Afrikaans” een sfeer die je tuin een safarilook geeft en de eenvoud van het 
Afrikaanse continent. 
 
“Australisch” ook een natuurlijke sfeer die vooral ook met bijzondere planten 
het Australische gevoel krijgt. 
 
“Dutch Wave Garden” een geheel nieuwe stijl die bepaald wordt door een 
natuurlijke combinatie van bloeiende planten en grassen die het gehele jaar de 
tuin vorm geven.  
 
“Vlindertuin” waar ook planten de hoofdrol spelen met bloemen die de vlinders 
graag bezoeken. Ook bijen bezoeken graag de vlindertuin. 
 
“Vogeltuin” een tuin voor liefhebbers van alles wat in onze tuin fladdert. Een 
tuin waar voeding, schuilplaats en nestgelegenheid te vinden is, een tuin die 
leeft… 
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“Kruidentuin of Moestuin” dit is een thematuin die bepaalt wordt door het type 
planten maar naast de praktische inrichting is het ook een tuin om lekker te 
genieten van smaken en geuren. 
 
“Engelse tuin of Cottagetuin” een kleurrijke tuin met veel bloemen, eerlijke 
materialen en een landelijke uitstraling.   
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5  Welke sfeer kies jij?  
 
De sfeer die jij kiest wordt mede bepaald door het programma van eisen. 
Als het goed is staat daar al wat voor gevoel je aanspreekt. Kies een sfeer die 
daar bij past of de sfeer die juist die herinnering oproept waar je blij van wordt. 
 
Laat je nog steeds niet afleiden door praktische problemen zoals uitvoering of 
financiën, durf te dromen. Een tuin waar je jarenlang van wilt genieten is die 
aandacht toch dubbel en dwars waard? 
 

 
 

Opdracht 3: 
Print onderstaande inventarisatielijst uit en vul de sfeer en de andere 

punten in. 
 

>>>Inventarisatie lijst<<< 
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5. Erotieke tuinsferen 
 
5.1 Wat verstaan we onder erotiek in de tuin. 
 
Naast bovenstaande tuinsferen wil ik ook nog een bijzondere tuinsfeer 
belichten die je misschien ook wel aanspreekt. 
Erotiek in de tuin is gericht op het gevoel, de erotiek in de tuin prikkelt je 
zintuigen.  
 
Een verlangen om te ruiken, zien, voelen en de geheimen van de tuin te 
ontdekken. 
Het gras wat kriebelt langs je hand of voeten, de pepermunt of kamperfoelie die 
je geur op hol brengt of het wollige blad van de ezelsoor die vraagt om 
gestreeld te worden. 
 
Zo kan je de tuin echt beleven. Als een van je zintuigen niet of minder 
functioneren kan je deze tuin ook anders en intens ervaren…. 
 
”Wil jij ook erotiek in jouw tuin”? 
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6. Vormgeven van de tuin 
 
6.1 Vormen delen de ruimte in. 
 
Een vorm heeft een groot effect op hoe je een ruimte beleeft. 
Een vierkant geeft rust en evenwicht waarbij het prima past in een strakke 
opzet en bij een modern huis. 
 
De cirkel of ellips heeft een heel andere uitwerking op de ruimte. Het heeft geen 
begin, hoek of eind en geeft het gevoel van een vloeiende beweging en een 
uitdijende ruimte. 
 
Een diagonaal kan heel ruimtelijk werken vooral in een kleinere tuin. De 
diagonale lijn lijkt langer waardoor de ruimte groter lijkt. Pas echter op dat er 
geen rare reststukken overblijven maar werk in grote vlakken. 
 
Alle vormen zijn in principe te gebruiken maar let op dat het geheel niet te 
onrustig wordt. In de meeste gevallen siert de eenvoud. 
 
 
6.2 Laat vormen spreken. 
 
De vorm die je kiest voor de tuin bepaalt voor een groot deel hoe de tuin 
aanvoelt. Een golvende vorm is heel natuurlijk en gaat moeiteloos op in het 
landschap. 
 
Rechte vormen kunnen er voor zorgen dat het huis goed tot zijn recht komt en 
vormen een contrast met losse beplanting. De architectuur van het gebouw kan 
ook een leidraad zijn voor het vormgebruik in de buitenruimte, hierdoor 
ontstaat een verbinding van binnen en buiten. 
 

 Tuin loopt door in het landschap. 
 
Lijnen uit het landschap kunnen ook gebruikt worden om contact te maken met 
de  tuin waardoor een natuurlijke verbinding ontstaat. Een groot voordeel is het 
geleende landschap. Door een verbinding te maken tussen de tuin en het 
landschap lijkt het of de tuin eindeloos doorloopt of dat het landschap komt tot 
aan het huis. 
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 Hagen geven deze tuin vorm. 
 
Het gebruik van cirkels is over het algemeen vrij lastig. Probeer met echt grote 
vlakken te werken of laat een cirkel of ronding om de hoek van het huis heen 
lopen. Kleine cirkels naast elkaar lijken te botsen en vormen geen eenheid, 
hierdoor komt dit onrustig over. 
Een cirkel of ronding kan ook een spanning oproepen als het gehele vlak niet 
in een keer te overzien is. Je bent dan geneigd om de ronding te volgen naar de 
andere kant. 
 
Als je een vorm gekozen hebt teken dan ook in de hoogte (3 dimensionaal) 
hierdoor krijg je een gevoel van de ruimtes die zo ontstaan. 
 
 
 

 
 
Opdracht 4: 
Geef je tuin een vorm en kijk hoe de ruimte ontstaat, probeer ook hoe 
verschillende vormen werken op de ruimte van jouw tuin. 
 
 
 
 
6.3 Ook planten geven de tuin vorm. 
 
Planten kunnen de vormen van het ontwerp versterken of zelfs afzwakken. 
Het gebruik van hagen versterkt de lijnen in het plan en verdeelt de ruimte in 
afzonderlijke delen. Hierdoor is de tuin niet in een keer te overzien wat weer 
spanning geeft en uitnodigt om de tuin in te lopen en te ontdekken wat er 
achter die haag gebeurt. 
 
Een ontwerp met rechte lijnen en strakke hoeken kan wat worden afgezwakt 
door uitbundige beplanting. 
 
De planten zelf hebben ook een bepaalde (groei)vorm die bepalend is voor de 
totale sfeer. Een yucca heeft harde puntige bladeren en een sterke vorm, daar 
tegenover heeft een buxusbol een ronde en zachte uitstraling. 
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 zuilvormige iep.        Knotwilg geeft diepte. 
 
Een vergeten groep zijn de bomen in de tuin. De boom geeft hoogte aan de tuin 
en vormt als het ware een plafond waardoor je gevoelsmatig beschermt wordt. 
Een boom op stam geeft ook diepte aan de tuin waardoor deze groter lijkt. De 
boom(stam) vormt een referentiepunt zodat je een ruimte voor- en achter de 
boom ervaart. 
 
Een veel gehoord argument om geen boom te planten is:  
“Een boom wordt zo groot en haalt alle zonlicht weg”. 
 
 
Dit klopt ten dele, een boom houdt altijd wat zonlicht tegen maar dat hangt 
grotendeels af van welke boom je kiest en waar je de boom plant. 
Er zijn heel wat bomen die niet al te groot worden en geschikt zijn voor een 
kleine tuin.  
Ook kan je kiezen voor een vormboom of zuilboom die door snoei in bedwang 
worden gehouden. 
 
 

Opdracht 5: 
“Kies minstens een boom die past in jouw tuinsfeer”. 
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7. Waarom voelt de tuin zo lekker….. 
 
7.1 Het gevoel van je tuin. 
 
In de tuin voelen we ons beschermt door het groen van de planten. Dat is niet 
verzonnen door kwekers die graag planten verkopen maar door onze genen. 
De mens zoekt van nature beschutting voor gevaar en weersinvloeden, ook al 
is dat gevaar niet meer zo aanwezig in de huidige tijd, ons gevoel nog wel en 
die zegt dat we ons prettig voelen in een groene omgeving. 
 
Door diverse onderzoeken is ook aangetoond dat mensen sneller genezen, 
minder snel ziek worden en zelfs creatiever zijn als we voldoende groen om 
ons heen hebben. 
Ook kinderen ontwikkelen zich beter als ze in contact komen met de natuur en 
planten. 
 
Een doordacht aangelegde tuin is vaak ook een plek om tot rust te komen na 
een drukke dag werken en vormt voor veel mensen ook een moment om te 
ontspannen door te werken in de tuin. 
 
”Neem de tijd om een goed plan te maken en je zal veel plezier aan je tuin 
beleven”. 
 
Groen heeft ook een positief effect op het microklimaat. Naast het gevoel van 
groen vangen planten stof met hun blad, zorgen voor verkoeling door 
verdamping van het blad en vormen schuil- en nestelplaatsen voor allerlei 
dieren. 
 
De schaduw van een boom voelt ook veel koeler aan dan elke andere vorm van 
schaduw. 
 
Een oprukkend probleem in steden zijn de zgn. hitte eilanden, dit zijn gebieden 
met alleen verharding en gebouwen waardoor de temperatuur hoog op kan 
lopen in de zomer met alle nare gevolgen van dien.  
Door het aanleggen van groene wanden, groene daken en andere 
groenvoorzieningen worden deze schadelijke effecten voorkomen. 
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8. Materialen die de tuin duurzaam maken 
 
8.1 Verhardingsmaterialen. 
 
De verharding in een tuin neemt vaak een groot deel van de oppervlakte in 
beslag, zeker in een kleinere tuin. 
 
Verharding is ook noodzakelijk kwaad bedoeld om met schone en droge 
voeten van A naar B te komen, of om in de tuin te zitten en spelen. 
 
Vaak krijgt de verharding meer aandacht dan het verdient en soms vraagt de 
verharding zelfs alle aandacht. 
 
Mijn advies luidt vaak: 
“hou de verharding rustig van kleur en structuur en kies voor  
hooguit 2 of 3 verhardingstypes”. 
 
 
De beplanting en de vormgeving zijn veel belangrijker in een evenwichtig 
aangelegde tuin. 
 
Bij het maken van een bewuste verhardingskeuze adviseer ik om in eerste 
instantie te kiezen voor duurzaamheid. 
Het is toch jammer als de verharding er na een aantal jaren al afgesleten uitziet. 
 
Ook een goede fundering bepaalt in grote mate de duurzaamheid van de 
verharding. Het gevolg van een te dunne zandlaag bij de aanleg van een oprit is 
dat er al snel sporen van de wielen ontstaan. Bij een oprit of onder 
grindverhardingen is het beter om eerst een puin laag van ca. 20 cm te maken, 
waardoor ook het regenwater makkelijker wegzakt. 
Deze drainerende laag voorkomt tevens opvriezen en verminderd de 
onkruidgroei.  
 
“Een stabiele verharding valt of staat met een stevige kantopsluiting”. 
 
 
 
Zeker bij opritten is het noodzakelijk om zijwaartse krachten op te vangen. Bij 
het op en af rijden zal een verharding zonder kantopsluiting al snel gaan wijken 
en vervolgens gaat hier ook nog sneller onkruid in groeien.  
 
Naast de meest gebruikte betonbanden is het ook mogelijk om stalen of 
kunststof strippen te gebruiken die zeker in rondingen praktisch en fraai zijn.  
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8.2 Natuursteen voor duurzame schoonheid: 
 
De hardheid van het gesteente bepaalt het gebruik en de mate van onderhoud. 
Hardsteen soorten als “Belgisch hardsteen” , “Desert black” , “Spotted 
bleustone” en Graniet worden gebruikt als tegel, vijverrand of traptrede.  
De verwerking vraagt soms wel extra aandacht en sommige tegels zijn ook vrij 
dun. Bespaar niet op de ondergrond of deskundige verwerking want het is 
zonde als de fraaie natuurstenen tegel lelijk verkleurt of zelfs breekt.  
 
Laat je ook goed adviseren door een natuursteenexpert want het is zonde als je 
een zwarte tegel kiest die vrij snel grijs wordt.  
Een voorbeeld is de soort “Desert black” deze tegel is bij levering vrij donker 
(zwart) maar doordat de steen kalkhoudend is zal deze door het zonlicht en 
weersinvloeden snel verkleuren naar grijs. 
 
Naast de tijdloze grijs- en antracietkleurige tegels zijn er natuurlijk ook nog 
vele andere kleuren. Bijvoorbeeld de zachtgele “Sunshine Yellow” en de 
warmrode “Red Linaea”. 
 

                                      
Zandkleurige natuursteentegel.                            Zwarte tegel met gele banen. 
 
In de bewerking zijn er ook diverse mogelijkheden. Sommige stenen worden 
gezaagd en andere weer gekapt, hierdoor ontstaat ook een ruw of glad 
oppervlak. Een ruwere natuursteen spreekt meer en laat echt het karakter van 
de steen zien. 
 
Sommige soorten worden speciaal bewerkt waardoor de steen een bepaald 
patroon krijgt, er is frijnen (lijntjes) , bouchanderen (spikkels) en polijsten 
waarbij de tegel superglad wordt. 
Ook de randen van de steen worden op verschillende manieren bewerkt. 
Gekapte randen zijn vrij ruw, gezaagde tegels zijn aan de randen juist strak en 
met een facet wordt er ook nog een schuin kantje aan de rand gemaakt.  
 
“Een veel gehoord argument om niet voor natuursteen te kiezen is dat het 
zo duur is. Ten dele is dat waar maar eigenlijk is geen ander type steen 
met natuursteen te vergelijken”. 
 
Neem bijvoorbeeld Belgisch hardsteen wat bij oude gebouwen(rond 1800 ) al 
gebruikt werd, en nu nog steeds mooi is.  
De laatste jaren zijn er wel meer soorten natuursteen leverbaar, zoals  het veel 
goedkopere Aziatische natuursteen. 
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Bedenk wel dat ondanks de lagere prijs de milieubelasting hoger is door het 
lange transport. De winning en productie is ook niet altijd zo goed geregeld als 
in westerse landen. 
8.3 Gebakken steen wordt met de jaren mooier:  
 
Gebakken straatstenen worden meestal gebruikt als klinkers maar er zijn ook 
enkele tegelformaten te verkrijgen. 
 
In vroegere tijden was de gebakken klinker alleen voor de rijkere boeren en 
landheren te betalen. Vaak was er ook per streek een ander soort steen. 
Afhankelijk van de klei die voorhanden was, bijvoorbeeld de “Ijsselsteen” of de 
“Rijnklinker”. De soort klei en de baktemperatuur bepalen de kleur en hardheid 
van de steen. 
 
Een gele steen is meestal zachter dan een donkerrode. 
 

 Gebakken klinker rood genuanceerd. 
 
Omdat een gebakken klinker kleurvast is en na jarenlang gebruik op kerkplein 
of stadsplein nog steeds goed bruikbaar is. Zijn deze gebruikte klinkers te 
koop met als voordeel dat de stenen door de lichte slijtage alleen maar mooier 
zijn geworden en niet zo strak als een nieuwe steen zijn. 
 
Tegenwoordig zijn gebakken stenen nog steeds geliefd omdat een dergelijk 
verharding een tijdloze en sfeervolle charme heeft. Ook nieuw zijn de klinkers 
nog in productie en er zijn ook veel meer kleuren dan in  gebruikte klinkers.  
Door nieuwe klinkers te trommelen lijken ze op oude klinkers.  
 
 
“Bij het gebruik van deze stenen ontstaat er nieuwe sfeervolle verharding 
die al jaren oud lijkt”. 
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8.4 Beton in vele vormen:  
 
“Betonstenen zijn er in vele kleuren, structuren en maten. Beton is 
natuurlijk een uniek product wat in vele vormen is te gieten en waar 
bouwwerken van gemaakt zijn en worden die zonder dit product nooit 
mogelijk waren”. 
 
 
De veel gebruikte betonklinkers en Cobblestones hebben als nadeel dat de 
kleurstof die door het beton wordt verwerkt door het zonlicht worden 
afgebroken. De mooie kleurnuances zullen dus snel verdwijnen.  
 

 Rode betonklinker en grijze betontegel. 
 
Dit hoeft geen nadeel te zijn als men kiest voor de structuur van de steen en 
het kleurverlies op de koop toe neemt. Een voordeel is dat deze stenen  
goedkoop in aanschaf zijn. 
 
Een verbeterde betonsteen heeft een andere toplaag van bijvoorbeeld 
natuursteen. Het voordeel van beton als drager van een duurzame kleurvaste 
toplaag, bijvoorbeeld de “Geocolor-steen” of “La Linia”. 
 
Ook in tegels zijn er veel opties met een specifieke toplaag. “Metten” stenen 
zijn daarbij uniek door de speciale vuilafstotende toplaag (Cleantop) die het 
onderhoud van het terras eenvoudig maakt en ook op de lange duur mooi blijft. 
 
 
 
 
8.5 Halfverhardingen dicht bij de natuur: 
 
Grindverhardingen zijn hard maar toch los. Grind hoort bij de verhardingen 
maar ook bij de tuin. Grind heeft een natuurlijke uitstraling en kan op 
verschillende manieren worden toegepast. Als slingerende beek door de tuin of 
als een golvende kustlijn zoals in een Japanse tuin met geharkte banen. 
Grind is in vele formaten en kleuren te gebruiken en is ook in elke vorm te 
gieten. 
 
Ook de sfeer die het oproept is heel specifiek. Op een boerenerf hoort van 
oorsprong het witgrijze maasgrind, terwijl een tuin met Grauacke of het gele 
Sahara split een zuidelijke uitstraling heeft.  
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“De onderlaag van een grindverharding is belangrijk om ergernis te 
voorkomen”.  
 

 Maasgrind en maaskeien. 
 
 
Eerst komt er 10 tot 20 cm grof puin (gerecycled) en daarover een laag van 5 
tot 10 cm steengruis wat geschikt is om de onderlaag mooi glad en hard te 
maken. 
Daarover komt vervolgens een dunne laag van het gewenste type grind of split 
(3 cm). 
 
Deze opbouw zorgt voor een duurzame stevige ondergrond die als voordeel 
heeft dat het regenwater goed wegzakt en onkruid geen kans krijgt zich in het 
grind te vestigen. Ook spoorvorming door de autobanden is minimaal. 
 
Stabilisatieplaten of open stenen zijn geschikt om te vullen met fijn split. 
Doordat het split in kleinere rasters is opgesloten kan het niet gaan rollen of 
schuiven. Een nadeel is dat de stabilisatieplaten wel wat zichtbaar blijven 
doordat de toplaag er vanaf kan schuiven. Een groot voordeel van 
stabilisatieplaten is de gelijkmatige drukverdeling waardoor er zwaar verkeer 
over kan rijden zonder vervorming van de onderlaag. Informeer vooraf naar de 
belasting van het type plaat wat je wilt gebruiken. 
 
Ook als bodembedekking in een rotstuin is fijn split te gebruiken en in een 
border met prairieplanten worden lava brokjes gebruikt wat zorgt voor een 
luchtige bovenlaag die ook de grond afdekt wat weer onkruidgroei voorkomt. 
 
 
“Grindvakken doorbroken met sierheesters of siergrassen zijn fraai in een 
natuurlijk vormgegeven tuin”. 
 
Opdracht 6: “Kies 2 verhardingsvormen die in jouw tuinsfeer passen”. 
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8.6 Erfafscheidingen. 
 
Erfafscheidingen zijn belangrijk om privacy en beschutting te creëren in je tuin. 
Helaas wordt er niet altijd veel aandacht aan geschonken terwijl er mooie 
mogelijkheden zijn om je tuin af te schermen. 
Voor kleine tuinen is een haag geschikt omdat het relatief weinig ruimte 
inneemt en voor een groene wand zorgt. Is de ruimte beperkt dan kan je ook 
kiezen voor een open hekwerk of gaas met klimplanten dat hoeft niet meer dan 
20 cm breed te zijn (mits het regelmatig gesnoeid wordt). 
 
Wil je direct een groene wand dan is de “Kant en klaar haag” een uitkomst deze 
groene elementen zijn bij aankoop al tot bovenaan groen en zitten na een 
groeiseizoen helemaal dicht. Hedera is de meest gebruikte maar er zijn ook 
veel andere soorten leverbaar, zoals haagbeuk, liguster en vuurdoorn. 
 
 
 
Direct een echte haag maar wel een van formaat (Quickhedge)is ook een fraaie 
mogelijkheid. Je plant direct een volwassen haag van 200 cm hoog en er zijn 
veel verschillende soorten leverbaar. Hierdoor hoef je geen jaren te wachten tot 
je vrij zit maar heb je gelijk resultaat. 
 
Soms kan omgevingsgeluid hinderlijk zijn bijvoorbeeld een drukke weg of een 
busbaan langs je huis. Een mogelijkheid is om een hoge muur te metselen of 
een hardhouten schutting maar een groene oplossing heeft veel meer 
voordelen. Bijvoorbeeld de “Greenwall” dit zijn voorgekweekte elementen met 
een vulling van grond, door deze vulling kunnen ze geluiden optimaal 
reduceren en er zijn verschillende beplantingen mogelijk. Ook heb je snel 
resultaat omdat het makkelijk te plaatsen is. 
 
In hout is zeer veel mogelijk en verkrijgbaar, maar kies voor degelijk materiaal. 
Het kwetsbaarste deel zijn de palen van een schutting die op de grens van 
lucht en bodem kunnen afrotten. Ook al geven fabrikanten 10 jaar garantie op 
geïmpregneerde palen neem ik bij voorkeur hardhout. 
 

       
Trellisscherm met begroeïng                  Bamboe schutting                                      Schanskorf gevuld met keien. 
 
Zorg bij het ontwerpen van een erfafscheiding in dat het een eenheid vormt met 
het tuinontwerp. Het is jammer als de erfafscheiding of schutting alleen maar 
bedoelt is om het perceel af te sluiten en verder geen verband heeft met de 
vormgeving van de tuin. Speel ook met open en dichte elementen die kunnen 
begroeien met klimplanten. 
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Meest voor de hand liggend is het gebruik van geïmpregneerd hout of 
hardhout, denk ook eens aan larix, eik of robiniahout. Ook dit zijn duurzame 
houtsoorten met ieder een eigen uitstraling. 
Andere materialen die fraai zijn om te gebruiken zijn platen van Cortenstaal met 
uitgesneden vormen of een gegalvaniseerde golfplaat mooi in een 
superstrakke tuin.  
 

 Schutting van cortenstaal. 
 
Kies je echt voor een definitieve afscherming dan is een tuinmuur degelijk, 
sterk en duurzaam. Een grillige ruw gemetselde muur past mooi in een 
landelijk gebied en een natuurlijke tuin. Wil je de muur strak hebben dan is het 
mooi om dit af te werken met een stuclaag in kleur, zeer fraai vindt ik als de 
tuinmuur een verbinding heeft met het woonhuis en in dezelfde sfeer is 
uitgevoerd. 
 
 
8.7 Biologische producten. 
  
In de tuin is het gebruik van biologische producten zeker aan te raden. 
Ik zie de tuin als een stukje natuur met zijn eigen ecosysteem en het is zonde 
om dat te verstoren met allerlei chemische producten. 
 
Bijvoorbeeld meststoffen zijn in vele variaties verkrijgbaar, waarbij biologische 
meststoffen langzaam worden opgenomen en het bodemleven bevorderen. 
Kunstmest werkt dan wel snel maar kan door sproeien of regen snel weer 
wegspoelen en verontreinigd daardoor onnodig het milieu en ons drinkwater. 
 
Het cradle to cradle principe houdt in dat de gebruikte materialen na gebruik 
weer hergebruikt worden of dienen als grondstof voor het nieuwe product. 
Veel materialen uit oude tuinen zijn weer opnieuw te gebruiken, denk aan 
betontegels die worden gebroken voor stapelmuren. Of oude gebakken 
klinkers die worden hergebruikt met een strakke natuursteentegel. 
 
Snoeihout kan gebruikt worden als takkenwal waar allerlei beestjes in kunnen 
schuilen en sommige vogels graag broeden. Na het versnipperen van 
snoeihout kan het weer dienen als mulchlaag en komt er na vertering weer 
voeding in de grond. 
 
Voor schuttingen is het gebruik van natuurlijke materialen ook heel fraai, denk 
aan wilgentenen of bamboestokken. Schanskorven gevuld met natuurlijke 
producten is ook een manier om de natuur een handje te helpen. 
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Kies bij de bestrijding van onkruid of het uitschakelen van lastige insecten ook 
voor natuurlijke producten. Ook al werken ze soms wat minder snel het is beter 
dan het vervuilen van het milieu of het doden van bijvoorbeeld de honingbij. 
 

 Oude gebakken klinkers en gebruikte kinderkoppen. 
 
Kijk dus wat je kunt hergebruiken uit de oude tuin en kies voor verantwoorde 
of duurzame materialen als je nieuw koopt. 
 
 
8.8 Overige duurzame producten. 

 
Wat is een duurzaam product? Je denkt dan in eerste instantie aan producten 
die lang meegaan zoals hardhout. Bijvoorbeeld kunststoffen die geheel 
afbreken in de bodem, maar ook tuinmeubelen die gemaakt worden door 
mensen met een handicap. 
 
Steeds meer boomkwekers gaan ook duurzaam produceren er wordt dan gelet 
op biologische bestrijding methoden en meststoffen. Verminderen van 
transport, energieverbruik en waterverbruik bij sproeien. 
 
Er worden ook al planten gekweekt in potten van papier die met pot en al 
geplant kunnen worden. Zo bespaar je op het gebruik van plastic wat 
gerecycled moet worden en op de arbeid bij het poten van de planten. 
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9. Less is more ook in de tuin 
 
9.1 Een bewuste keuze voor het beste resultaat. 
 
Less is more kan een bewuste keuze zijn door te kiezen voor een 
minimalistische tuin met een beperkt aantal sterke elementen. 
Bijvoorbeeld een tuin met alleen maar gazon wat een golvende beweging 
maakt. Of een tuin met een soort tegels en strak gesnoeide buxusvakken. 
 
Over het algemeen ben je geneigd om te veel ineens te willen. Probeer dus met 
zo min mogelijk variatie aan materialen een optimaal resultaat neer te zetten. 
Vraag je steeds af, heeft dit element een toegevoegde waarde of is het ook 
goed zonder. 
 
Waak er ook voor om de tuin vol te zetten met losse elementen. Een veelvoud 
aan potten, beelden en andere frutsel geeft een onrustig beeld en leidt alleen 
maar af. 
 
Kies ook voor de verharding voor eenvoud. Neem een rustig verband en 
beperk je tot hooguit 2 soorten materialen. Bijvoorbeeld rode gebakken 
klinkers met antraciet kleurige tegels. Of zachtgele tegels met enkele banen 
van zwarte klinkers om de vormgeving te versterken. 
 
Juist bij de verharding geldt: “Hou het rustig, de verharding moet niet de 
aandacht trekken maar de planten eromheen” 
 
9.2 Kies bewust de juiste planten. 
 
Zelfs ik moet er nog voor waken om niet te veel soorten te kiezen. Probeer ook 
met beplanting een bewuste keuze te maken en plant liever 7 of meer stuks van 
een soort in een groep dan steeds maar 1 of 2 stuks. 
 
Er ontstaat geen eenheid bij teveel enkele planten maar het lijkt meer op een 
verzameling zonder samenhang. 
Wat ook een heel sterk effect heeft is herhaling. Laat dus plantengroepen een 
of meer keren terugkomen. Of plant dezelfde soort aan de andere zijde van een 
pad, dan lijkt het echt alsof je door het plantvak heen loopt. 
De vorm van het ontwerp kan ook herhaald worden in de vorm van de 
plantvakken. 
 
Kies eerst de planten die in je sfeer passen en kijk vervolgens welke planten 
geschikt zijn voor de omstandigheden in jouw tuin ( ik maak altijd eerst lijsten 
van geschikte planten). 
Van de geschikte planten ga je soorten inpassen in het beplantingsplan die het 
beste passen in het gewenste beeld of met de langste bloeitijd. 
Een deel van je lijst kan je waarschijnlijk niet inpassen (bij mij ca. 30%) maar de 
soorten die je wel gekozen hebt zijn natuurlijk de toppers… 
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Beplanting is de finishing touch van je tuin en bepaalt of de tuinsfeer geslaagd 
is of niet. 
Neem genoeg tijd om de juiste planten uit te zoeken die in je ontwerp passen 
en bezoek eventueel gespecialiseerde kwekers. Enkele websites om planten te 
vinden zijn www.esveld.nl  en www.directplant.com  of www.bastin.nl   
 
Een cursus of workshop “Beplantingsplan maken” kan ik ook aanraden of 
vraag een tuinontwerper om te helpen met het beplantingsplan.  
 

 
Opdracht 7: 
 “Schrap alle elementen uit je ontwerp die je kunt missen zonder afbreuk 
te doen aan het ontwerp”. 

 
 
 
 
10. Toegevoegde waarde van tuinbeelden 
 
10.1 Wat beelden met een tuin doen. 
 
Beelden in een tuin kunnen je verassen of verwonderen, ook hier geldt 
overdaad schaadt. 
Een tuinbeeld kan echt iets toevoegen aan de tuin, de sfeer versterken of een 
herinnering oproepen. Zet niet lukraak ergens een kunstwerk neer maar laat 
het spreken met de ruimte of creëer een aparte ruimte in het ontwerp. Geef het 
beeld ook een plek die er voor zorgt dat het spreekt en mooi uitkomt. 
 
 
 
 
10.2 Realistisch of abstract. 
 
Het maakt niet uit of een kunstwerk abstract of realistisch is, het gaat er om dat 
het kunstwerk een toegevoegde waarde heeft voor de tuin en de sfeer 
ondersteund. 
Bijvoorbeeld een boedabeeld doet je direct denken aan een oosterse tuinsfeer. 
Terwijl een eend of reiger de sfeer van natuur of polder versterkt. 
Kunst hoeft niet altijd een statisch beeld te zijn maar kan ook bijvoorbeeld een 
stalen element zijn waar water overheen spoelt of een grillige boomstronk die 
begroeid is met mos. 
Het gaat er dus om dat het kunstwerk de sfeer versterkt of ondersteund. 
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10.3 Kunstenaar kiezen. 
 
Kunst is heel persoonlijk, als je niet zelf de ziel uit een element kunt scheppen 
zal je op zoek moeten gaan naar een kunstenaar die jouw ideeën kan 
uitwerken. 
Op internet hebben de meeste kunstenaars wel een website met een overzicht 
van hun werk. Heb je iemand gevonden die thuis is in de gewenste techniek, ga 
dan ook eens bij zo’n kunstenaar kijken. 
Een andere mogelijkheid is om je te oriënteren in een van de beeldentuinen.  
 
De eigenaar van zo’n tuin zal je graag adviseren en in kontact brengen met de 
kunstenaar om jouw kunstwerk op maat te maken 
(het zijn vaak unieke exemplaren). 

 
 
 
 
11. Water brengt de tuin tot leven 
 
11.1 Mogelijkheden met water. 
 
Water in de tuin voegt veel leven toe, vogels die komen drinken, kikkers en 
padden die naar muggen happen en allerlei insecten die in en bij het water 
leven. Ik vindt het altijd boeiend om te zien wat er in en om het water gebeurd. 
 
 
 
Wat ik vaak hoor is: “ik heb al een sloot dan hoef ik niet nog meer water” 
of “ik vindt het gevaarlijk voor de kinderen” en “Je hebt er zoveel extra 
werk aan”. 

 
 

Water kan op heel veel verschillende manieren worden toegepast. Vaak wordt 
er direct gedacht aan een vijver maar een vogeldrinkschaal of borrelsteen is 
ook water in de tuin. 
Een borrelsteen of terrasfontein geeft leven in de tuin door het stromende en 
kabbelende water. Deze manier van water kan beslist geen kwaad voor 
kinderen en vraagt weinig onderhoud. 
 
Een sloot achter het huis zou ook uitgebreid kunnen worden zodat het water 
nog meer de tuin in komt. Of de sloot kan dienen als bron voor een echte 
waterval, het opgepompte water loopt dan weer terug in de sloot (altijd genoeg 
water). 
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 Wolken spiegelen in een grote vijver. 
 
 
 
Een echte vijver is een verrijking voor de tuin vooral bij een natuurlijke sfeer. 
Hierbij geldt ook een goed begin is het halve werk. Maak de vijver groot en diep 
genoeg en zet er voldoende planten in, dat is niet alleen mooi maar zorgt ook 
voor een biologisch evenwicht. Bij een goede opbouw is het onderhoud 
beperkt, maar is er iets mis dan kan dat veel ergernis en zelfs groene soep 
betekenen. 
 
 
“Te snel en te veel vissen is een veel gemaakte fout. Ook te weinig planten 
is niet goed omdat er dan geen biologisch evenwicht kan ontstaan”. 
 
 
 

 
 
 
11.2 Waterelement voor elke tuin. 
 
In elke tuin is een waterelement te plaatsen, het enige wat je nodig hebt is een 
reservoir voor het water en elektra. 
Er zijn waterelementen die een fraai reservoir hebben en zo op het terras 
geplaatst kunnen worden, ook op een dakterras is dat dus mogelijk. 
 
Een waterelement in de tuin heeft altijd een reservoir wat eerst ingegraven 
moet worden. Daarbovenop komt een rooster en op het rooster plaats je het 
waterelement waar het water door of overheen loopt. 
Om het rooster weg te werken wordt vaak grind of split gebruikt zodat het 
water daar door weer terug in het reservoir kan lopen en opnieuw wordt 
opgepompt. 
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 Waterbol.            Waterval. 
 
 
Ik zelf heb een kogel met een gat waar het water over heen stroomt, ook  
‘s avond met verlichting is dat mooi om te zien. 
Het geluid is een zacht gemurmel en met een regelbare pomp kan je het water 
net zo hard laten lopen als je zelf wilt tot bijna geruisloos. 
 
 
 
“Het leuke is dat de merel en ook onze hond regelmatig het water van de 
bol aflikken ook al is het maar een dunne film”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3 Een vijver brengt je tuin tot leven. 
 
Een vijver brengt zoveel extra leven in de tuin dat is echt een verrijking. 
Naast de vele dieren die komen drinken en dieren die leven in het water is het 
ook mogelijk om een ander soort planten te gebruiken. In de ondiepe randen 
van een vijver kan het snoekkruid of de zwanenbloem prachtig bloeien. Langs 
de rand van de vijver op het droge blijft de grond vaak ook wat vochtiger dus 
geschikt voor planten daar van houden. 
 
Veel geziene gasten in een gezonde vijver zijn de kikker en salamander. 
Overwinteren doen ze niet in het water maar op beschutte plekken in de tuin, 
laat dus hier en daar een boomstronk liggen of een stapelmuurtje met losse 
stenen. 
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Bij een gezonde vijver is de waterspanning goed genoeg voor de waterspin of 
schaatsenrijder, het is een leuk gezicht om te zien hoe ze over het water heen 
scheren. 
 
In het water kan je een klein torretje vinden met grote roeipoten, het 
bootsmannetje. Dit is een rover die andere insecten eet en ook vanaf een blad 
in het water trekt. Een andere rover is de larve van de waterjuffer die het eerste 
deel van zijn leven onder water doorbrengt en in de loop van de zomer verpopt  
en wegvliegt. 
 
In mijn eigen vijver heb ik zelfs de kokerworm zitten. Dit is een klein wormpje 
die van materiaal uit de vijver een kokertje maakt waar die zich in kan 
terugtrekken bij gevaar. Ze gebruiken kleine steentjes, stukjes hout of zoals in 
mijn vijver stukjes blad. 
 
 
 
11.4 Zwemmen in je eigen vijver. 
 
Heb je in de tuin voldoende ruimte en zwem je graag denk dan eens aan een 
zwemvijver in plaats van een normaal zwembad. 
Een zwembad past meestal niet zo in de tuin en valt erg op door de lichtblauwe 
kleur. Een zwemvijver gaat veel meer op in de tuin heeft alle voordelen van een 
vijver maar is ook heel geschikt om in te zwemmen zonder allerlei chemische 
hulpmiddelen. 
 
 
Aan een zwemvijver is ook een ondiep gedeelte gekoppeld, hierin wordt het 
zwemwater continu gefilterd door speciaal grind en waterplanten. Het 
zwemwater is niet zo helderblauw als een zwembad maar zeker net zo schoon 
zonder chloor en allerlei toevoegingen, puur natuur dus. 
Het enige wat je wel nodig hebt is een sterke pomp maar die zit in een normaal 
zwembad ook… 
 
 
“Een groot gedeelte van het jaar (als je niet zwemt) is een zwemvijver ook 
fraai om te zien in plaats van zo’n blauwe bak die alle aandacht trekt”. 
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12. Laat ook dieren in de tuin toe 
 
12.1 Welke dieren komen in de tuin. 
 
Als je tuin voldoende groen bevat en een gezond biotoop vormt komen de 
dieren vanzelf. Vogels zijn vaak de eerste gasten maar in een nieuwbouwwijk 
kan het wel 3 tot 5 jaar deuren voordat er voldoende groen is en dan komen 
ook pas de vogels zoals mus, spreeuw en merel. 
 
Afhankelijk van de natuur om je tuin heen komen ook zoogdieren graag in je 
tuin snuffelen (als er wat te vinden is natuurlijk). Zijn er voldoende struiken en 
rustige plekjes in de omgeving dan komt de egel regelmatig voor. Hij laat zich 
pas zien bij de schemering en verorberd naaktslakken, muizen en torren. 
Vooral als er in je tuin wat rommelhoekjes zijn en wat hagen dan komt de egel 
regelmatig langs. Zorg wel dat ze door de tuinen heen kunnen lopen. Een tuin 
afgesloten met muren of schuttingen is voor de egel niet bereikbaar. 
 

 Hommel op een kogeldistel. 
 
 
Vlinders en bijen zijn ook snel tevreden als er maar voldoende bloemen in je 
tuin staan waar ze nectar of stuifmeel kunnen halen. Er zijn ook speciale 
vlinder- en bijenhotels te koop of te maken zodat ze ook in je tuin kunnen 
nestelen. 
 
De hermelijn heb ik ook een paar keer in de tuin gezien, hij is vrij schuw en 
wordt net als de egel actief bij de schemering. Hij eet graag torren, muizen en 
hij voelt zich thuis in een natuurlijke tuin. 
 
In de herfst schakelen veel dieren over op de bessen. Plant dus bessen 
struiken en bomen om vogels en andere dieren aan te trekken. Denk aan de 
lijsterbes, vlier, meidoorn en vuurdoorn. 
 
Maak ook ieder jaar de nestkasten schoon want vogels gebruiken nestkasten in 
de winter als schuilplaats als het heel koud is. 
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 jonge pimpelmees in nestkast. 
 
 
 
12.2 De tuin waar dieren dol op zijn. 
 
Wat zijn de kenmerken van een tuin waar dieren dol op zijn: “Plant voldoende 
struiken en vaste planten tevens liefst een of meer bomen” 
Vogels nestelen vaak in dichte struiken of klimplanten, maar ook een haag is 
ideaal als schuil- en nestplek. Stekelige struiken zoals meidoorn en vuurdoorn 
zijn geliefd als nestplaats. 
 
Veel dieren houden niet van een strak aan geharkte tuin, dus laat wat takjes en 
blad op de bodem liggen zodat ze daar tussen kunnen scharrelen. Tussen deze 
strooisellaag schuilen weer kleine beestjes die door grotere worden gegeten. 
 
Ideaal is ook als je ruimte hebt voor een hoop met blad of een takkenwal ook 
hiertussen schuilen en scharrelen heel veel diertjes. 
 
Een variatie van liefst inheemse planten met bessen en bloemen maakt de tuin 
aantrekkelijk, maar ook een drinkplek bij de vijver of een drinkschaal wordt 
gewaardeerd. 
 
Een diversiteit aan planten trekt weer meer dieren en insecten aan die weer 
andere dieren aantrekken. Verschillen tussen nat en droog, schaduw en zon 
zijn ook heel aantrekkelijk. 
 
12.3 Dieren buiten de tuin houden. 

 
Ook al zijn dieren in de tuin meestal wel leuk, sommige zien we liever komen 
dan gaan. Konijnen zijn schattig tot dat ze je tuin kaal eten dan vindt je ze niet 
leuk meer. Er zijn planten waar ze niet zo dol op zijn en een andere oplossing is 
de tuin afrasteren maar dan komen bv de egels ook niet meer langs… 
 
Het is wel bijzonder als er af en toe een vos langs komt totdat hij het kippenhok 
heeft gevonden… 
De ree is over het algemeen vrij schuw maar kan net als de haas in de winter de 
bast van de bomen af pellen waardoor de boom dood kan gaan. Plaats dan 
speciale boomkokers om deze vraat te voorkomen, oudere bomen hebben daar 
meestal geen last meer van. 
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Woelmuizen en ratten kunnen flinke gangen graven en soms hele stukken tuin 
ondermijnen. Wat deze beestjes ook soms doen is van onderaf aan de wortels 
van planten knagen. Vallen zetten of de gemeente bellen is dan aan te raden. 
Gebruik geen gif in de tuin wat ongewild worden ook andere dieren vergiftigd. 
 
Een slak die gif opeet wordt weer door een vogel of egel opgepeuzeld en dit 
zijn juist de dieren die ons kunnen helpen om de plaag in te perken, die wil je 
toch niet vergiftigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Een mooie tuin heeft ook onderhoud nodig 
 
 
13.1 Basisbehoefte van planten. 
 
Dit geldt voor alle planten, elke plant stelt bepaalde eisen aan zijn groeiplaats. 
Dit is bepaald door de plaats die een plant in neemt in het ecosysteem waar 
deze van oorsprong groeit. 
 
De bepalende factoren zijn: voeding als bouwsteen, licht voor de 
fotosynthese,water voor de verdamping en als transportmiddel in de plant en 
ruimte. 
 
13.2 De groeicyclus van planten. 
 
Elke plant van gras tot eik begint zijn leven uit zaad. In de jeugdfase groeit de 
plant uit van een kiemplant tot een volwaardige vorm, de groei gaat door en de 
plant vormt bloemen en vruchten voor het nageslacht. Uiteindelijk zal de plant 
volwassen zijn en zijn volle omvang hebben bereikt, daarna zal de plant 
uiteindelijk afsterven. 
 
Door ingrepen van de mens kan dit proces worden onderbroken of uitgesteld ( 
het snoeien dus) . 
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13.3 Het ontstaan van snoeien. 
 
Snoeien is een ingreep van de mens om de groei en bloei van planten te 
beïnvloeden. 
Maar hoe is dat snoeien ontstaan? 
 

 Snoeien met een Felco 2 
  
In de middeleeuwen waren het de monniken die ontdekte hoe ze een plant 
konden beïnvloeden waardoor deze op een bepaalde manier groeide en betere 
vruchten gaf. 
Dit deden ze met een appel die uit zaad wisselende resultaten gaf en een zeer 
variabele groeivorm. Door de meest geschikte appel te enten en de takken op 
een bepaalde manier te snoeien kon men zelf bepalen welke vruchten de boom 
zou geven. 
 
In latere eeuwen, de tijd van de Renaissance en de Barok, wilde de mens de 
natuur overheersen en dat werd getoond door allerlei planten (meestal Taxus 
en Buxus) in  
een strakke vorm te snoeien. 
Vooral de rijke mensen van die tijd laten dat zien in hun kasteeltuinen zoals nu 
nog te zien is bij “Paleis het Loo”. 
 

 Loofgang van haagbeuk bij paleis het loo. 
 
13.4 Wat is het effect van snoeien. 
 
Er is bij planten altijd een evenwicht tussen de takken in de lucht en de wortels 
in de grond. 
 
Door te snoeien kan men de groei bevorderen doordat de plant het evenwicht 
wil herstellen. 
 
Ook kan men door snoeien de plant steeds verjongen waardoor deze in de 
bloeifase blijft. 
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Door de juiste groei te bevorderen kan de plant ook beter bloeien. Bijvoorbeeld 
door rozen na de bloei terug te knippen tot het eerste vijfblad zal er een 
volwaardige knop ontwikkelen en weer bloeien. 
 
Ook kan men snoeien om een bepaalde vorm te behouden of om de omvang te 
beperken. 
 
Als men stopt met snoeien zal de plant weer tot zijn oorspronkelijke vorm 
uitgroeien. 
 
13.5 Plantengroepen. 
 
Planten zijn in te delen in verschillende groepen die we verderop behandelen. 
Bomen, sierheesters, klimplanten, rozen, vaste planten en eenjarige. 
Elke plantengroep heeft specifieke groei eigenschappen die de wijze van 
snoeien bepalen.  
 
 
Bomen. 
 
Respecteer bij snoeien altijd de kroonvorm van de boom. Kandelaberen of 
knotten van een volgroeide boom is in principe mishandeling. Als de boom zo 
fors gesnoeid moet worden omdat er overlast ontstaat (vaak in steden) dan is 
de boom verkeerd gekozen voor deze plek. 
 

Najaarssnoei in een grote boom. 
 
Hoe hoger in de boom hoe meer groei er zal zijn (bovenin meer licht). Snoei 
met behoud van de kroonvorm of snoei een volgroeide boom liever helemaal 
niet. Uitgezonderd dood of beschadigd hout. Kruisend hout kan door schuren 
de takken beschadigen of ze kunnen vergroeien. Kruisend hout snoeit men het 
beste al in een vroeg stadium weg zodat er geen schade ontstaat. Beschadigd 
hout is ook een invalspoort voor ziektes. 
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In de jeugdfase is soms wat begeleidingssnoei nodig zoals dubbele toppen of 
kruisend hout. 
Snoei in de kroon maximaal 30% rondom zodat de reactie geleidelijk verdeeld 
wordt. 
 
De boom zal ook altijd proberen het evenwicht in de kroon te herstellen. 
Snoei ook op diverse hoogtes om op diverse plaatsen groei te stimuleren. Een 
boom zal bij forse snoei eerst veel groeischeuten geven en vaak pas in het 
volgende seizoen weer bloem en vrucht. 
Berk, Walnoot en Esdoorn worden bij voorkeur in het najaar gesnoeid voor half 
november. Tot het voorjaar kunnen deze soorten niet gesnoeid worden in 
verband met het bloeden.  
Als de bomen weer blad hebben is de druk van de sapstroom ( die het bloeden 
veroorzaakt) en kan er weer gesnoeid worden. 
 
Sierheesters. 
 
Heesters groeien vaak in de toppen door waardoor het hart steeds kaler wordt 
en de struik steeds warriger. Door (na 3 tot 5 jaar) ieder voorjaar het oude veel 
vertakte hout weg te snoeien zal de plant steeds blijven verjongen en luchtig 
blijven. Snoei op diverse hoogtes om ook op diverse plaatsen groei te 
bevorderen. 
 
In het voorjaar is vaak een goede periode om te verjongen omdat het blad er af 
is ziet men de takkenstructuur goed, ook zal de plant direct reageren. 
Planten die in het voorjaar gesnoeid worden zijn: Hibiscus, Hydrangea 
macrophylla en hypericum inodorum. 
 
Bloeiend op eenjarig hout:  
Vlinderstruik (Buddleja davidii) is een heester die zeer snel groeit en bloeit op 
het eenjarige hout. 
Snoei deze heester vroeg in het voorjaar (februari -maart) tot 40 cm van de 
basis terug en de plant zal snel weer uitgroeien. In de toppen van de nieuwe 
groeischeuten worden in het zelfde jaar (juli -augustus) alweer bloemen 
gevormd. 
 
Snoei ook Caryopteris clandonensis en Ceanothus ieder jaar zo kort. 
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Verjongingssnoei door afzetten: 
Een oude heester is ook te verjongen door afzetten, dit houdt in dat alle takken 
tot de basis worden afgezaagd. Er blijft alleen een korte stomp over. Het duurt 
meestal wel 3 seizoenen voordat de struik weer wat vorm krijgt en gaat bloeien.    
 
Voor struikwilgen of Cornus alba “Sibirica” is deze methode ook geschikt 
omdat de jonge scheuten mooi gekleurd zijn, dit geeft kleur in de wintertuin. 
Om de plant jong te houden kunt u dit om de 3 tot 5 jaar doen, of steeds de 
oude takken wegsnoeien om te blijven verjongen. 
 
Goed snoeien eerst kijken: 
Heeft u een wat oudere tuin of weet u niet hoe een struik bloeit. Kijk dan eens 
of u dikke knoppen of oude bloemen aan de struik ziet. Zijn er oude bloemen in 
de top te zien dan bloeit de plant op het jongere hout.  
 
Als er in het najaar dikke knoppen te zien zijn, gaat het om bloemknoppen die 
al gevormd zijn voor het volgende jaar. Denk aan Sering, Magnolia en 
Rhododendron, deze planten kunnen het beste na de bloei (mei-juni)gesnoeid 
worden anders knipt u alle bloemknoppen eruit. 
 
Als stelregel kan men aanhouden dat de beste periode om te snoeien is direct 
na de bloei. 
 
 
Klimplanten. 
 
De meeste klimplanten hebben geen hechtwortels en worden geleid om 
verticaal te groeien. Zorg dat de groeischeuten steeds goed vastgezet worden 
om te voorkomen dat de plant los komt van muur of schutting. 
 
Klimhortensia (Hydrangea petiolaris) en druif kunnen in het voorjaar gaan 
bloeden, het is daarom beter om al in het najaar te snoeien. De druif kan 
teruggeknipt worden op 3 ogen van de zijtakken en de klimhortensia kan het 
beste worden uitgedund zodat deze niet te dik wordt. Knip niet alle takken weg 
anders heeft u volgend jaar geen bloemen. 
 
Groenblijvende klimplanten (Hedera)kunnen regelmatig gesnoeid worden om 
de plant kort bij de muur te houden. Blauwe regen (Wisteria) kunt u direct na de 
bloei snoeien maar ook in de zomer en nog een keer in het najaar. Snoei de 
lange groeischeuten terug tot 3 of 4 dikke knoppen (bloemknop) aan de basis 
van de zijtakken. 
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Rozen. 
 
De meeste rozen worden gesnoeid in maart. Op 3 tot 4 ogen vanaf de basis en 
bij voorkeur op een oog wat naar buiten wijst. Verwijder ook oude, dode en 
kruisende takken waarbij het hart van de struik open wordt gehouden. 
 

 
 
In het najaar wordt het loof van de rozen ongeveer gehalveerd, dit is voor de 
plant niet nodig maar is alleen voor de netheid. Wilt u van de rozenbottels 
genieten laat dan de takken gewoon staan. 
 
Klimrozen kunnen in het najaar opnieuw worden opgebonden zodat ze niet 
knakken met een storm. De lange zijtakken kunnen eventueel wat worden 
ingekort maar de echte snoei gebeurd ook pas in maart na de vorst. De 
zijtakken snoeit u dan terug naar 2 tot 3 ogen. 
 
Geef de rozen wel wat organische mest en dek de oculatie af voor de vorst met 
wat compost of tuinaarde. 
 
 
Aantekeningen………………………………………………………………………………
….. 
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Vormbomen en hagen. 
 
Onder vormbomen verstaan we knotbomen, leibomen en dakvormen. Een 
bolacacia, knotwilg en bolcatalpa zal na het knotten weer uitlopen met jonge 
scheuten, soms duurt het wel tot mei of juni voordat er weer nieuwe scheuten 
opstaan. Knot deze bomen  bij voorkeur om de 3 jaar anders kan de boom 
uitgeput raken. 
 
Leilinde en dakbomen worden wel elk jaar kort geknipt. Als men in het najaar 
snoeit (oktober- november) zal de groeireactie minder zijn dan snoei in het 
voorjaar (februari- maart). 
 
In de jeugdfase van deze vormbomen worden eerst de gesteltakken gevormd 
en aangebonden (aan een frame). De scheuten op de gesteltakken worden 
vervolgens gesnoeid. 
 
Hulst, laurierkers, taxus, liguster en overige groenblijvende heesters kunnen 
het beste in het najaar in vorm worden geknipt. Zodoende blijft de vorm lang 
behouden en de groei in het voorjaar rustig. Als hulst of laurierkers (Prunus) 
kaal beginnen te worden kan men deze het beste eind februari of begin maart 
vrij kort snoeien zodat vanuit het hart (op het kale hout) weer nieuwe jonge 
scheuten groeien en de plant weer mooi vol wordt. 
 
Hagen knipt men meerdere keren (3-4 keer) per seizoen, voor de langste dag 
krijgt u de meeste groeireactie. Om de vorm lang te behouden knipt men in 
september of oktober de haag voor het laatst in vorm. Knip hagen niet bij vorst 
of in de zomer bij volle zon. 
 
Wordt de haag te hoog of te dik snoei dan in maart de haag op maat dan zal 
deze het snelst weer vol in blad staan. Als de haag verder gesnoeid wordt dan 
normaal zal deze wel even kaal zijn want het groen van een haag zit alleen aan 
de buitenkant. Het kan soms ook wel 2 seizoenen duren voordat de haag weer 
mooi vol is.  
 
Vaste planten. 
 
Vaste planten zijn over het algemeen planten die in de winter bovengronds 
afsterven. Er zijn echter ook vaste planten en siergrassen die groen blijven in 
de winter.  
 
Laat vaste planten en siergrassen in de winter gewoon staan. Dit is niet alleen 
beter voor de planten, omdat het oude loof de plant beschermt tegen vorst en 
verrotting, maar ook allerlei insecten en dieren kunnen er een schuilplek en 
voedsel vinden voor de winterse kou. Het is ook een schitterend gezicht als rijp 
of sneeuw de afgestorven planten versierd. 
 
In het vroege voorjaar (februari- maart) knipt u al het oude, dorre loof bij de 
grond af. 
Ook het jonge frisse groen in het voorjaar is een fraai gezicht.  
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13.6 Gereedschappen. 
 
Zorg altijd dat uw gereedschap scherp en schoon is. 
Het meeste snoeiwerk kan met de snoeischaar (bv. Felco) worden gedaan. Het 
dikkere hout kan met een takkenschaar of een boomzaag worden gesnoeid. 
Een boomzaag met geharde tanden gaat lang mee en blijft ook goed scherp. 
 
Ook motor- gereedschap of snoeischaren op een accu kunt u goed gebruiken. 
Een nadeel is dat deze machines energie gebruiken en apparaten met een 
motor geven uitlaatgassen en veel geluid. 
 
Heeft u niet zo veel kracht om te knippen dan kan een snoei- of heggenschaar 
met een accu wel een uitkomst zijn. 
 
Wilt u niet op een ladder staan om te snoeien dan kan een snoeischaar of 
snoeizaag op een telescoop steel heel handig zijn om hoog te snoeien zonder 
te klauteren. 
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13.7 Najaarsonderhoud. 
 
De term “Winterbeurt” gebruik ik niet omdat hiermee bedoelt wordt dat de tuin 
voor de winter opgeruimd moet worden. Dit is echter een verouderd en 
achterhaalt begrip. 
 
Een groot gedeelte van afgevallen blad is na de winter al verteerd en vormt zo 
weer voeding voor de planten. Een laag plantenafval is ook een ideale plek 
voor allerlei beestjes zoals regenwormen om te schuilen of te eten. Deze 
beestjes hebben meestal een nuttige taak en helpen mee om een evenwichtige, 
natuurlijke kringloop in stand te houden.  
 
Opruimen en afknippen kan je dus het beste uitstellen tot het vroege voorjaar 
en in de winter kan je genieten van de oude bloemhoofden met rijp of sneeuw, 
prachtig…. 
 
Het meeste blad van de verharding en op het gazon moet wel worden 
opgeruimd omdat het glad wordt op de verharding en het gazon kan verstikken 
door een dikke laag rottend blad. Gras blijft groen in de winter dus dan heeft 
het ook licht en lucht nodig om in leven te blijven. 
 
 
13.8 Onkruid wieden. 
 
Het is zinvol om in het najaar nog het onkruid te wieden voordat het blad van 
het onkruid afsterft.  
Sommige onkruiden (ook eenjarige) blijven in de winter over en groeien snel 
weer uit als het warmer wordt. Soorten als vogelmuur, veldkers en 
wilgenroosje groeien zelfs in een milde winter gewoon door. 
 
Wortel onkruiden moeten met wortel en al worden uitgestoken om te 
voorkomen dat ze vanuit de wortel weer uitgroeien. Houdt vooral zevenblad, 
haagwinde en heermoes onder controle. Deze soorten groeien zelfs onder 
verharding en dwars door wortelkluiten. Let ook op bij hagen, als de wortels 
daar eenmaal in zitten krijg je die bijna niet meer weg. Insmeren of spuiten met 
“Roundup” is dan nog de enige optie. Houdt ook uw verharding goed schoon 
zodat er geen voedingsbodem voor onkruid ontstaat. 
 
Wieden kunt u het beste doen met een riek ( met 4 platte tanden ). Hiermee kunt 
u ook de onkruidwortels los maken zonder al te veel schade aan de 
plantenwortels. De schoffel of hak kunt u beter weg gooien, door het 
schoffelen beschadigd u steeds de plantenwortels waardoor de beplanting niet 
dicht groeit en u de losse grond in stand houdt waar weer makkelijk onkruid 
kan gaan groeien.  
Onkruid trekken met de hand of voorzichtig met de riek is de beste tacktiek. 
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13.9 Bollen poten voor een kleurrijk voorjaar. 
 
Voorjaar (bloem)bollen geven uw tuin kleur in het vroege voorjaar. Ze vormen 
vaak ook een welkome aanvulling in een bloemenborder die meestal pas in juni 
op zijn mooist is. 
 
Bij voorkeur worden de zogenaamde verwilderingsbollen gebruikt. Eenmaal 
geplant kunnen deze bollen jaren in de grond blijven en zullen ze ieder jaar 
weer opkomen. Een uitzondering vormen de grootbloemige tulpen die na het 
afsterven gerooid moeten worden om droog te bewaren tot het najaar. 
 
Het poten van bloembollen kan gebeuren tussen half september en half 
december. Plant de bol eens zo diep als de bol hoog is. Meng ook wat 
organische mest door de grond en maak de bodem met een riek goed los, ook 
als u poot met een bollenpoter. 
 
Ook zomerbloeiende bollen geven lang kleur, bv. de Dahlia geeft bloemen van 
eind juni tot in oktober. Dahlia, Gladiool en andere zomerbloeiende bollen poot 
men na de vorst begin mei en rooit men weer in oktober 
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13.10 Bemesting en grondbewerking. 
 
Het beste is om 2 keer per jaar de tuin te bemesten met organische mest in het 
najaar en het vroege voorjaar. 
 
“Organische mest werkt langzaam en geleidelijk, bevorderd het 
bodemleven en de wortelgroei”. 
 
Kunstmest daar en tegen is een gezuiverd zout wat het bodemleven dood en bij 
een overdosis kan de beplanting verbranden. 
 
Ecostyle heeft specifieke organische meststoffen sommige verrijkt met micro-
organisme  
zoals “Bio Gazon Azet”.Gebruik ook altijd AZ kalk voor een stevig blad. Om de 
bovenlaag luchtig te houden is het belangrijk om het organische stof gehalte 
op peil te houden. Daarvoor is het gebruik van Cocopeat of een andere soort 
compost aan te raden. Cocopeat is ook lekker rul en droog waardoor het 
makkelijk te verwerken is. 
 
 
 
 
Natuurlijke organische stof (blad). 
Blad kunt u in de tuin zoveel mogelijk laten liggen. Aan het einde van de winter 
is het meeste blad al verteerd. Zorg wel dat er op het gazon en in de vijver zo 
min mogelijk blad blijft liggen. Ook groenblijvende planten mogen niet bedekt 
zijn door een dikke laag blad omdat deze dan kunnen verstikken en bruin 
worden. 
 
Om de tuin te voeden met organische stof gebruik ik vaak Cocopeat of 
compost. Om de bodem bij bijvoorbeeld Rododendron’s wat te verzuren is 
tuinturf het beste. 
Een goed product is wormenmest, hierbij is bladaarde omgezet in compost de 
bodem wordt hierdoor rul en luchtig. 
 
 
 
 
 
Ik wens je veel tuinplezier, 
Geral Overbeek. 


