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Het groene geraamte van de tuin 

 

Wat is het groene geraamte: 

 

Voor de indeling van je tuin is het groene geraamte belangrijk zowel in de zomer als 

in de winter. 

Het geeft je tuin massa, dieptewerking en versterkt bij goed gebruik ook nog eens de 

vormgeving. Planten die het groene geraamte vormen zijn in principe houtig zoals 

bomen, hagen en heesters. 

Het effect is nog groter als de planten die het groene geraamte vormen ook nog 

groenblijvend zijn, denk aan Buxus sempervirens of Taxus baccata. 

 

 
Een oude appelboom geeft hoogte en dieptewerking aan deze strakke voortuin. 

 

Hoe ga je te werk: 

Een tuin zonder groen geraamte is als een groot weiland zonder bomen. Je kunt van 

voor tot achter alles overzien en er is totaal geen spanning, dieptewerking of 

verrassing. 

Een evenwichtig tuinontwerp heeft naast voldoende beplanting ook voldoende hoge 

beplanting. Ik zeg altijd in iedere tuin past een boom(pje) omdat een boom je tuin een 

plafond geeft, hoogte, schaduwwerking en diepte. 

De stam van de boom vormt een referentiepunt in je blikveld hierdoor ervaar je een 

ruimte voor de boom en een ruimte achter de boom. Zonder zo’n referentiepunt is het 

slechts een ruimte. Zo zie je dat slechts 1 boom al een groot effect kan hebben. 

 

Hagen zijn ook zeer geschikt om het groene geraamte van je tuin vorm te geven, je 

kunt variëren in de hoogte en de lengte. Een haag van 50 cm kan de tuin al opdelen 

in verschillende ruimtes en een tuin die manshoog is maakt de tuinbeleving nog 

verrassender. 
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Sierheesters van 100 cm en meer kunnen ook een mooi effect geven op de 

ruimtewerking van je tuin. Plaats een heester solitair voor een hoger punt in de 

bloemenborder of gebruik ze in een groep om meer body te krijgen. 

Als het tuinontwerp zijn basisvorm heeft gekregen is de volgende stap het groene 

geraamte wat zeer belangrijk is voor de ruimtewerking in het tuinontwerp. 

De hogere planten van het groene geraamte geven ook beschutting, privacy en 

schuilplaatsen voor dieren en vogels. 

 

 

In welke vorm maak ik het groene geraamte: 

 

De vorm van het groene geraamte is afhankelijk van het tuinplan, werk je met 

vloeiende vormen dan kan bijvoorbeeld een haag die vorm accentueren en je 

gevoelsmatig leiden door de tuin. 

 

Werk je in als tuinontwerper met strakke en rechthoekige vormen dan is het fraai om 

die vorm terug te laten komen als blokbeplanting. Wil je dat nog verder doorvoeren 

dan zou je in het ontwerp ook kunnen kiezen voor blokvormige bomen zoals 

Carpinus betulus. 

 

Voor het gebruik van het groene geraamte in een natuurlijke tuin zou ik als 

tuinontwerper kiezen voor heestergroepen en bomen. 

Er zijn niet echt regels hoe je het groene geraamte toepast, als je maar voldoende 

hogere planten gebruikt. 

 

De vorm van de tuintekening kan met het groene geraamte worden benadrukt maar 

in sommige gevallen kan een vorm ook worden afgezwakt met beplanting.  

 

Welke planten zijn het meest geschikt:  

Het maakt niet zoveel uit welke planten je gebruikt voor het groene geraamte. Wat 

veel gebruikt wordt zijn hagen en blokvormen zoals: Buxus, Taxus, Carpinus 

(haagbeuk) en Ligustrum. Verder bomen van groot tot klein en groenblijvende 

heesters die zomer en winter de tuin body geven. 

Denk bij groenblijvende heesters aan Prunus laurocerassus, Ilex aquifolium (hulst), 

bamboe, Rhododendron en coniferen. 

Strak geschoren hagen geven de tuin ook in de winter massa, zelfs als ze het blad 

laten vallen. 
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Voorbeelden van het groene geraamte in de tuin: 

Hieronder een aantal voorbeelden van het groene geraamte in de tuin toegepast. 

 

 

Taxuszuilen, hagen en bomen vormen het groene geraamte van deze tuin, het is ook 

spannend om te ontdekken wat er nog meer te zien is als je hier tussendoor loopt. 

Je wordt hier als het ware ingezogen. 

Doordat de Taxus en de hagen groen blijven is ook in de winter het groene geraamte 

geheel intact. 

  

2 kleine bomen en een groene wand vormen het groene geraamte van deze smalle 

tuin. 
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Vervolg voorbeelden van het groene geraamte in de tuin: 

 
Deze 2 bomen geven dit voortuintje massa, beschutting en hoogte (ook al is het iets 

te groot). 

 

 

Vormbomen zoals deze bolbuxus zijn ideaal om het groene geraamte vorm te geven. 


