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tips voor
uw tuin

Hij speelt met mooie siergrassen, mengt lavendel en buxus tot
fascinerend groen, verzacht harde lijnen met bamboe. Tuinontwerper Bart Bolier van Buytengewoon Tuinontwerp zoekt het
meesterschap in de eenvoud. Kijk de kunst af en profiteer van
een twaaltal nuttige tuintips voor de enthousiaste doe-het-zelver!

Wie Bart Bolier achter de tekentafel ziet zitten, herkent in hem
gemakkelijk de tuinontwerper. Toch komen zijn ontwerpen – waar
hij al menig woon- en tuinmagazine mee haalde – ergens anders
tot stand. “Aan de keukentafel, bij de mensen thuis, zie ik de tuin
meestal al voor me. Het zien van de locatie geeft inspiratie. Het
ontwerptraject is bedoeld om het plaatje dat ik in mijn hoofd heb
visueel te maken. Natuurlijk veranderen er wel eens details, maar
zelden wordt een tuinontwerp anders dan die eerste ingeving.”

De tuinen van Bart (vaak aangelegd door Buytengewoon Hovenier)
zien er geordend en natuurlijk uit. Rust en evenwicht, daar
is de ontwerper zuinig op. En daarom kiest hij voor duidelijke
lijnen en zorgvuldige beplanting. “Bamboe, lavendel en siergrassen
zijn soorten die mijn hart hebben gestolen. Ze hebben prachtige
groen- en grijstinten. Daar komt bij dat een vak lavendel
ook in de winter prachtig is. Bij meer klassieke tuinen werk ik ook
graag met soorten als buxus en roos.”
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Fargesia

Tuintips

Kleine ruimte, ruime tuin
Van een kleine ruimte toch een rustige en ruime tuin maken? Een veel gemaakte
fout is deze ruimte te vullen met alle elementen die een grote tuin ook bevat. Beter
is om enkele elementen te kiezen en die groots op te zetten. Gebruik bijvoorbeeld
grote tegels, een duidelijke vlakverdeling, robuuste bloembakken en een goede
mix van blad- en bloeiplanten. Kies bij voorkeur 2 – maximaal 3 – dode materialen.
Kleine hoogteverschillen geven verassend veel diepte.
Plaats altijd minimaal 1 boom voor een ruimtelijk eﬀect.

Bamboeh!
Bamboe is een geliefde wintergroene
heester. Er bestaan heel veel soorten,
die allemaal hun eigen aardigheden
hebben. Een groot probleem is dat de
meeste bamboesoorten wortelen. De
enige niet wortelende bamboesoort is
de polvormige Fargesia. Een oplossing
is om de bamboe in bakken te plaatsen.
Dan kan ook de mooie Phyllostachys
gebruikt worden. Een alternatief is het
gebruik van wortelbegrenzerfolie. Dit
is een plasticrand rondom het plantvak, waardoor de bamboe beter op zijn
plek blijft. Pleioblastus is erg geschikt
als bodembedekker.

Modelplataan
Een dakplataan snoei je het beste door 5 tot 7 gesteltakken (hoofdtakken) over te houden en de andere takken
te verwijderen. Zo houdt u de boom in model en is de
boom eenvoudiger te snoeien. Gebruik tijdens de snoei
een mondkapje. De plataan bevat namelijk stuifmeel,
dat erg op de ademhaling kan werken.

Restgras
Gazon geeft zomer en winter
een groene uitstraling. Daarnaast kan het een accent leggen
op een strakke of juist romantische lijnvoering. Gebruik gazon
nooit als ‘reststukje’. Vaak worden allerlei elementen in het
ontwerp verwerkt, waarna de
overgebleven ruimte met gazon
gevuld wordt. Hierdoor kloppen
de verhoudingen niet.
Een goed alternatief voor een
schaduwrijke tuin is kunstgras.
Dit is inmiddels zo ontwikkeld
dat het bijna niet meer van echt
te onderscheiden is. Wel wordt
de levensechte geur gemist en
kan kunstgras behoorlijk warm
worden.

Kunstgras
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Tuintips

Het juiste
moment
Sfeerlicht
Een goed verlichtingsplan is echt een
waardevolle toevoeging in het tuinontwerp. Wat zijn belangrijke aandachtspunten?
1. Gebruik niet te veel lichtpunten - overdaad schaadt
2. Maak gebruik van indirect licht. Het
gaat immers om het licht, niet op de lamp.
Een grote bloembak of een boom krijgt
een mooi accent als er een grondspot of
kleine schijnwerper op gericht wordt.
3. Plaats de verlichting zo dat de lijnen
van het tuinontwerp benadrukt worden.
Op deze manier creëert u diepte en
oogt de tuin ook ruim als het donker is.
4. Gebruik voor waterpartijen onderwaterspots. Dit geeft een sfeervol beel
Bovendien voorkomt het gevaarlijke
situaties.

Een van de mooist bloeiende lavendelsoorten is de Lavandula angustifolia ‘Hidcote’. Zowel zomer en winter een waardevolle plant met sierwaarde. Het juiste tijdstip om te snoeien blijft echter een moeilijk punt.
Als het te vroeg gebeurt (voor de winter of vroeg in het voorjaar) kan de
plant bevriezen. Als het te laat gebeurt, is de plant al aan het uitlopen.
Normaal gesproken is eind maart - begin april de beste tijd.
Een late nachtvorst kan echter nog wel roet in het eten gooien.

Lavandula angustifolia ‘Hidcote’

Met sfeervolle, huiselijke
accessoires maak je van
je tuin een gezellige
buitenkamer!

Intensia!

Verwijder in het voorjaar, eind maart, de
oude takken. Deze takken zijn te herkennen aan het houtige uiterlijk. Vaak laten
deze takken al los als u enkele keren stevig met de handen door de struiken gaat.
De jonge takken niet wegknippen, deze
zorgen voor de bloei. Verder is het goed
om Hortensiamest toe te voegen voor een
intense groei. De Hydrangea ‘Annabel’
kan op ongeveer 30 cm hoogte worden
afgeknipt. Dan blijft er een stevige basis
staan om de zware takken te kunnen
dragen.
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Tuintips

Kindervriend
U wilt iets met water, maar u hebt kleine kinderen. De belangrijkste tip:
neem nooit risico’s! Vaak wordt gekozen voor een klein laagje water. Dit
raad ik af omdat dit snel groen wordt en bij warm weer verdampt. Dan
wordt het een plas met groene alg. Leg zwarte plastic kratten omgekeerd
op de bodem van de waterbak. Daarop legt u maaskeien of black pebbles.
Een andere optie is een constructie van betongaas. De mazen zijn dan nog
wel te groot, een kindervoet zakt daar doorheen. Daarom moet er daarbij
fijn gaas aangebracht worden.

Houtwarm
Om een warme uitstraling te krijgen is hout erg geschikt.
Iedere houtsoort heeft echter de eigenschap dat het glad
wordt Gebruik dit daarom alleen voor terrassen die bij mooi
weer gebruikt worden en niet voor looppaden die dagelijks
betreden worden.

Snoeiangst
Groeien is zilver, snoeien is goud. Vaak zijn we te bang om
ergens het mes in te zetten. Toch is een goede snoei heel
belangrijk voor bomen en heesters. Als algemene regel
geldt: Pas regelmatig verjongingssnoei toe. Verwijder het
oude hout, bewaar jonge takken en twijgen. Voor vaste
planten geldt dat ze in het najaar afgeknipt kunnen worden.
Dit kan ook in het voorjaar, in het geval u de silhouetten in
de winter wilt laten staan.

Ophiopogon

>> Bladrestanten verwijderen
>> Gazon verticuteren, inzaaien
en bemesten
>> Vaste planten afknippen,
eventueel scheuren en
bemesten

4-seasons
Het is leuk om in de zomer van de tuin te
genieten, maar wat als dat vier seizoenen per jaar kan? Gebruik daarom een
mix van gekleurde planten en wintergroene elementen. Er zijn verschillende
wintergroene siergrassen, die meestal
een hoogte bereiken van gemiddeld 50
cm. Soorten als Carex, Luzula, Festuca
en Liriope zijn zomer en winter een lust
voor het oog. De Miscantus en de Pennisetum zijn niet wintergroen, maar geven
de tuin een fraaie seizoenskleur en veel
sierwaarde. Voor de afwisseling kan Ophiopogon gebruikt worden, een prachtig
zwart siergras.

>> Vorstgevoelige planten zoals
Lavendel en rozen snoeien
>> Vorstgevoelige fruitbomen
snoeien
>> Mos en groene aanslag van
verhardingen verwijderen
>> Seizoensplanten zoals violen
en geraniums in bakken
planten
>> Wees er meteen bij met het
eerste onkruid!
>> Vijver schoonmaken
>> Doodgevroren planten
vervangen
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