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de basis:
dode materialen 1

Dé hoofdreden voor het aanleggen van terrassen en paden is niet van visuele aard, maar heeft een praktische reden. Toch kun je deze elementen in de klassieke tuin juist als basis gebruiken om de goede sfeer te creëren. Welke materialen passen bij uitstek in een klassieke tuin?

Gebakken klinkers
De mooiste gebakken klinkers zijn de echte oude klinkertjes van vroeger, die een
nostalgische uitstraling hebben vanwege
hun diverse afmetingen en kleur. Deze
klinkers zijn echter niet zo eenvoudig te
verkrijgen. Daarnaast is het leggen van
deze klinkers vanwege maatverschillen
arbeidsintensief en specialistisch, om
van de prijs maar te zwijgen. Daartegenover staat dat door het gebruik van
dit materiaal direct de juiste (klassieke)
toon is gezet. Een goed alternatief zijn de
nieuwe gebakken klinkers die bij diverse
bouwmarkten te verkrijgen zijn. Deze
klinkers zijn er in allerlei soorten en maten. Voor terrassen en paden kunt u het
best waalformaat of dikformaat gebruiken. Met een dikformaat krijgt het geheel
een wat meer robuuste uitstraling. Binnen
deze categorieën heeft u de keuze tussen
een strakke en een getrommelde versie.
Getrommelde stenen hebben een meer
klassieke uitstraling vanwege kunstmatig
‘afgebrokkelde’ kanten. Ook in de kleur is
veel diversiteit mogelijk: van uniform tot

Hout is goud
Hout geeft een natuurlijke en geleefde
uitstraling. Hout is niet bij uitstek klassiek, maar het gebruik van de juiste houtsoort kan een mooi en kloppend plaatje
opleveren. Hoewel hardhout na vergrijzen

gemêleerd, van lichtrood tot bruinzwart.
Neem bij de kleurkeuze het contrast als
uitgangspunt: is de steen van de woning
licht, kies dan voor een donkere klinker en
vice versa. Hetzelfde geldt voor een combinatie met andere materialen in de tuin,
zoals grind en tegels. De gebakken klinker heeft twee grote voordelen. Ten eerste
zijn de klinkers kleurvast, in tegenstelling
tot vrijwel alle betonklinkers. Ten tweede
worden gebakken klinkers vanwege hun
hoge materiaaldichtheid niet snel groen.
Deze klinkers kunnen dus ook prima toegepast worden op plaatsen waar weinig
zon komt. Maar let op: hoe minder strak
de klinker is, hoe meer groenvorming er
tussen de klinkers plaatsvindt. In de de
klassieke tuin is dit echter heel gepast,
omdat het bijdraagt aan de sfeervolle
uitstraling van het geheel.
Tenslotte is het mooi om op detailniveau
afwisseling aan te brengen door middel
van het variëren in de legvorm. Het gebruik van bijvoorbeeld een rollaag (kantlaag) rondom of in terrassen en paden
verhoogt de sierwaarde van het verharde
gedeelte.

ook een mooie uitstraling heeft, gebruik
ik in klassieke tuinen meestal fijnbezaagd Douglas- of Larikshout. De planken hebben een robuuste en natuurlijke
uitstraling. Deze planken zijn namelijk 20
centimeter breed en de nerven en structuren zijn blijvend zichtbaar.
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Bezint eer ge begrindt!
Kies altijd voor een combinatie van verschillende materialen met elk een eigen
uitstraling. Een belangrijk onderdeel van
de klassieke tuin vind ik het gebruik van
grind of split, ook wel halfverharding
genoemd. Zoals de naam is, zo oogt het
ook: voor het oog doet het zachter aan
als gewone verharding. Neem bij een
klassieke tuin een klassieke grindsoort,
bijvoorbeeld Boerengrind. Dit geeft
meestal een mooi contrast met de overige donkere materialen. Boerengrind
bestaan voornamelijk uit gebroken witte
kiezels, gecombineerd met enkele grijstinten. Kies voor niet al te kleine kiezels.
De miniscule steentjes blijven makkelijk

Kinderkoppig
Ook kinderkoppen (basaltkeien) geven
meerwaarde aan de verhardingen, omdat
ze bijdragen aan de klassieke uitstraling
van de tuin. Daarnaast hebben ze dezelfde eigenschap als gebakken klinkers:
omdat het een natuurproduct is wordt het
materiaal niet groen. Kinderkoppen zijn
er in verschillende maten: vierkant, rechthoekig of meerhoekig. Met name de oude,
originele kinderkoppen zijn niet helemaal
maatvast. De nieuwere kinderkoppen zijn
wel redelijk maatvast. Daarnaast is het
zelfs mogelijk om ‘voorgelegde’ matten
te kopen. Dit zijn netten waarin al een
aantal kinderkoppen gelegd zijn. Omdat
de onder- en bovenkant afgeslepen zijn

tussen uw zoolprofiel zitten. Al te grote
kiezels zijn ook niet aan te raden vanwege
de moeilijke begaanbaarheid. Een mooie
en ‘comfortabele’ maat varieert tussen de
8 en 11 millimeter. Uiteraard zijn andere
soorten grind of split ook mogelijk. Om
een modern-klassieke sfeer te bereiken is
basaltsplit erg geschikt. Ook gemêleerd
zandkleurig split combineert fraai.
Met het oog op de begaanbaarheid is het
aan te raden speciale structuurmatten
onder het grind te leggen. Deze matten
zorgen ervoor dat je het grindpad zelfs
met een volle container goed kunt betreden. Breng altijd, maar dan ook altijd,
anti-worteldoek aan onder het grind,
anders overwoekert het onkruid binnen
korte tijd uw hele grindpad.

kunnen deze kinderkoppen eenvoudig
gelegd worden op een geëgaliseerde ondergrond. Ook zijn er losse basaltkeien
verkrijgbaar, die ook maatvast zijn, maar
wel handmatig per stuk gelegd moeten
worden.
Er is een behoorlijke variëteit aan kinderkoppen, maar de kwaliteit is eigenlijk
altijd goed en duurzaam. Het verschil zit
‘m vaak in de kleur: kinderkoppen zijn te
verkrijgen in zwart, bruin, antraciet en
grijs of een combinatie van grijspaars,
bruin, grijsgroen, oker en donkergrijs.
Kinderkoppen zijn goed te gebruiken voor
terassen en paden. Is uw tuin wat ruimer?
Gebruik ze dan voor een karrespoor. Dit
geeft uw tuin een een klassieke uitstraling en het levert mooie zichtlijnen op!
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groen,
het gouden randje
Klassieke tuinen worden ook gekenmerkt door de beplanting. Hoewel het mogelijk is om een onderhoudsvriendelijke tuin in klassieke stijl
te maken, is het passender om juist meer ruimte te reserveren voor het groen. Ik onderscheid de invulling van het groen in vijf verschillende
aspecten: wintergroene beplanting, hagen, vaste plantenborders, gazon en bomen.

In zomer en winter groen

Ja, vast...

De hoofdbeplanting in een klassieke tuin
is vooral ingetogen, stijlvol én wintergroen. Mooie voorbeelden hiervan zijn
Rododendron, Buxus(bol), Helleborus,
Bergenia, Vinca, Pachysandra, Hedera,
Phlomis, Lavendel, Tellima, Tiarella, Epimedium, Geranium, Liriope.

Voor de kleur, geur en sfeer is het goed
om ruimte te reserveren voor een mooie
vaste-planten-border. In de volgende
editie van Woonstijl zal ik uitgebreid stilstaan bij de ‘border op kleur’. Bij borders
is het van belang dat de planten op de
juiste plek staan en dat er ieder seizoen
enkele planten in bloei staan. Persoonlijk
heb ik de voorkeur om de kleuren binnen
een bepaald kleurenpalet te houden.
Maar een border met gemengde kleuren
kan, juist voor een natuurlijke uitstraling,
ook erg mooi zijn.

Hagen behagen!
Ook wintergroene hagen vervullen een
belangrijke rol. Taxus baccata heeft een
prachtige donkergroene kleur, die mooi
contrasteert met andere lichtere groentinten. In een klassieke tuin horen absoluut hagen thuis, omdat hiermee op een
natuurlijke manier tuinkamers gemaakt
kunnen worden. Om wat seizoenskleur in
de tuin te brengen is de beukenhaag ook
een geschikte haag: klassiek bij uitstek!
Wat mij betreft is de beuk juist in de winter een onmisbaar element in de klassieke
tuin. De bruine kleur valt dan mooi op tussen de wintergroene elementen.

Goede tip!

De beukenhaag zorgt
vaak voor verwarring. Je
hebt namelijk verschillende
soorten. De haagbeuk (Carpinus
Betulus) laat zijn blad volledig
vallen en is dus ‘s winters helemaal
kaal. De gewone beuk (Fagus
Sylvatica) houdt zijn blad echter
vast. Wilt u de beuk voor het
winterbeeld gebruiken? Kies
dan altijd de gewone beuk
voor de aanplant van
hagen.

Geen grauwe grond
In de vorige Woonstijl heb ik uitgebreid
stilgestaan bij het gazon. Met het gazon kunt u prachtige lijnen en vlakken
creëren. Ook heeft het gazon een grote
invloed op de uitstraling van de tuin en
daarnaast is het gazon ook wintergroen.
Omdat de klassieke tuin over het algemeen veel beplanting bevat, is het gazon
met zijn rustige uitstraling een welkome
onderbreking.

Bomen? Doen!
Bomen geven beslotenheid en gezelligheid. Bomen horen eigenlijk thuis in elke
tuin (hoe klein deze ook is), helemaal in
de klassieke tuin.
Ook een mooie klassieke tuin? Mail naar
ontwerp@buytengewoon voor een vrijblijvende afspraak.
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