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Gewoon beginnen
Vandaag is de beste dag om met je
nieuwe tuin te beginnen. Lente, zomer,
herfst of winter; gewoon doen!
Je tuin kan van start zodra jij er klaar voor
bent. Kleine, opgepotte planten kunnen,
zolang de grond niet bevroren is, in elk
jaargetijde zó de grond in.

Knautia macedonica
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Omdat de planten de structuur van de tuin
vormen, moet je goed nadenken waar je
ze wilt zetten. Het beste kun je dat buiten
doen; ook al heb je aan de keukentafel nog
zo’n zorgvuldige schets gemaakt, niets
haalt het bij al in de ontwerpfase goed
rondkijken in de tuin.
Bedenk eerst waar je de belangrijkste
strook met planten wilt hebben. Je wilt er
naar, langs en doorheen kunnen kijken.
De beste plek is meestal vlak bij de deur, of
daar waar je buiten graag zit. Prik stokken
in de grond om de omtrek te markeren van
de verschillende groepen planten. Als je er
een touwtje tussen spant en dat strak trekt,
krijg je een idee van hoe het eruit gaat
zien. Probeer dit op een paar verschillende
plekken uit, zet ze wat naar voren of naar
achteren om de omvang en vorm van de
border aan te passen. Loop dan even je huis
in en kijk er vanuit het raam naar. Je zult
snel zien of het allemaal groter, breder of
net op een andere plek moet. Als de ruimte
beperkt is, kun je een strookje gras inplannen dat niet breder is dan een paadje.
Als je tevreden bent, gebruik dan je spa om
langs het touwtje een rand te markeren.
Als er gras is, steek dat dan uit en haal het
weg. Grond onder gras waarop is gelopen,
is vaak verdicht dus je zult dat deel dan
licht moeten omspitten. Verwijder meer
jarige ‘bijkruiden’ zoals paardenbloemen
en kweekgras.
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Markeer de verschillende
groepen planten door een
stokje in de grond te prik
ken. Als je er een touwtje
tussen spant en dat strak
trekt, krijg je een idee van
hoe het eruit gaat zien.

Ben je tevreden, gebruik
dan je spa om langs het
touwtje een rand te
markeren. Als er gras is,
steek dat dan uit en haal
het weg.
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Lente

Zomer

Het voordeel van beginnen
in de lente:
Nieuwe wortels gaan groeien
zodra de grond opwarmt.
Kleinere planten hebben
weinig water nodig.
Planten gaan meteen van
start.
De meeste planten die je
graag wilt hebben zijn nu
verkrijgbaar.
Alles groeit vanaf het
begin natuurlijk met en
door elkaar.

Het voordeel van beginnen
in de zomer:
Als je naar het tuincentrum
gaat staan veel planten in
bloei, dus je weet precies wat
je koopt.
Je kunt de planten nog voor
dat je ze aanschaft met pot
en al eerst neerzetten om
bepaalde combinaties uit te
proberen.
Je krijgt een goed idee van
hoe je tuin er op den duur uit
zal zien.
De planten zijn al groter
en dus minder vatbaar voor
slakken.
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Herst
Het voordeel van beginnen
in de herfst:
• Planten groeien minder
snel en hebben minder
bewatering nodig om zich
te vestigen; de regen helpt
je daarbij.
• Zelfzaaiers zoals verbena en
dianthus kunnen hun zaden
laten vallen.
• Je kunt nu bollen planten.

Winter
Het voordeel van beginnen
in de winter:
• Nu is de beste tijd om nieuwe
borders om te spitten, mocht
dat nodig zijn.
• De vorst breekt zware grond
in kleinere brokken, waar
door je later makkelijker
kunt planten.
• Je kunt een donkere winter
middag niet beter besteden
dan met het schetsen van een
tuinplan en lijstjes maken
van de planten die je graag
wilt hebben.
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Mooi omdat…
dit plan is gebaseerd op planten met sterke
verticale lijnen. Samen vormen ze hoogte
met variaties. Salvia nemorosa ‘Amethyst’
groeit ongeveer half zo hoog als S. ‘Amistad’
en de eryngium torent daar nog weer

bovenuit. De vlakke bloemschermen van
de achillea’s zorgen voor variatie in vorm.
Hun decoratieve zaadhoofden blijven goed
tot in de winter. Bijen zijn dol op deze
beplanting.

Vuurwerkzaadhoofden
Slingerende linten
van alliums maken
er een eenheid van

‘Terracotta’

Holle stengels bieden
een winterschuilplek
voor lieveheersbeestjes
en gaasvliegen

Allium hollandicum
‘Purple Sensation’
Eryngium
agavifolium

Het herhalen
van planten
geeft ritme

Salvia ‘Amistad’

Achillea ‘Terracotta’

Bijen-blauwe
bloemen

Beperkt
kleurenpalet

Groeit vanuit
een pol dus
nooit slordig

17 1

Nu je je planten in huis hebt,
neem vooral de tijd om ze
goed te positioneren en hoogteverschillen, ritme en balans
te creëren.

182

Let met name op het volgende:
• Groepen: zijn je groepen groot genoeg
om een statement te maken? Worden je
kleinere groepen vaak genoeg herhaald
en springen de individuele bloemen er
voldoende uit?
• Herhalingen: gebruik je dezelfde planten
op verschillende plekken?
• Weerklank: komen de vormen van je
planten overeen met degene die het meest
in de buurt staan? Twee bloeiaren die naast
elkaar staan, zorgen ervoor dat de verticale
lijnen van de planten worden benadrukt.
• Contrast: is er voldoende interessant
contrast te zien? Een vlak bloemhoofd en
een pluim vlak naast elkaar zullen elkaars
vorm versterken.
• Hoogte: heb je voldoende hoogteverschillen ingebouwd? Zijn er hogere en lagere
groepen? Let ook op de ruimte tussen hoge
groepen, die is net zo belangrijk als de
groepen zelf.
• Voor en achter: heb je ook gezorgd voor
hoogte aan de voorkant van je plantvak?
Hoge planten vormen een mooie achtergrond maar het creëren van diepte met
hoge luchtige planten waar je doorheen
kunt kijken is minstens zo belangrijk.

Doe nu een stap achteruit en
kijk nog eens heel goed naar je
ontwerp. Loop ook nog even naar
binnen en kijk door het raam
naar buiten. Wat zie je het eerst
als je de deur uit komt? Begin
pas met planten als je helemaal
tevreden bent.
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V r o e ge z o m e r

1

Goede vrienden

2

1 - Knautia macedonica
2 - Phlomis russeliana
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Deze twee planten passen heel goed bij
elkaar. De vorm van de phlomisbloemen, in
kransen rond kaarsrechte stengels, wordt
herhaald in die van de knautia, die qua
plant juist veel warriger is. De bloemen van
beide zijn zo rond als knopen, felgekleurd
en vergelijkbaar van formaat. De sterke
stengels van de phlomis houden de knautia
omhoog. Dit is een hoge combinatie die een
mooie doorkijk biedt naar planten die er
achter staan.

Vro e g e zo me r
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Zij aan zij
1 - Allium christophii
2 - Geranium x oxonianum ‘Rose Clair’
3 - Nepeta racemosa ‘Walker’s Low’
4 - Sesleria autumnalis

Nepeta’s, geraniums en het siergras sesleria
vormen een samenhangend geheel met
bovendien nog een lint van alliums erdoorheen. Nepeta racemosa ‘Walker’s Low’ en Alli
um christophii kun je heel goed samen in één
beplantingsschema gebruiken. De bloemhoofden zijn heel verschillend qua vorm, dus
ze bieden een mooi contrast. Deze combinatie zal heel snel een lege plek opvullen, maar
ze groeien allemaal vanuit een centraal punt
en woekeren dus niet. Daarmee zijn ze heel
geschikt voor een kleine tuin.
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Vitale bloemen bloeien langer,
hebben stevige stengels
en ze hoeven, wanneer de
planten eenmaal gesetteld zijn,
niet vaak bewaterd te
worden.
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Jouw
nieuwe tuin
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