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Mooie stammen
Ook op sombere dagen lijken de witte basten van de Himalyaberk (Betula utilis
’Doorenbos’) wel licht te geven, zo stralend wit zijn ze. In deze tuin zijn zogenaamde
berkenstoelen geplant; drie berken zijn als één geheel opgekweekt wat een
natuurlijk effect geeft. De bomen vormen een mooi verticaal accent; het feit dat ze
op diverse plekken in de tuin terugkomen zorgt voor eenheid. In het najaar kleurt
het blad van de berken opvallend goudgeel en ook het wintersilhouet is de moeite
waard. Kortom: de Himalayaberk heeft veel te bieden!
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In natuurlijke

sferen

Tuinen met een weelderige en natuurlijk ogende beplanting zijn een trend.Een uitgekiende selectie
van vaste planten,heesters en (meerstammige) bomen is zó gecombineerd dat er een nonchalant
beeld ontstaat.Tuinontwerper Frank Stegers is gespecialiseerd in dit type beplanting.In dit artikel
vind je voorbeelden van zijn ontwerpen mét tips voor als je zelf aan de slag wilt gaan.
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: FRANK STEGERS, SHUTTERSTOCK

Verbena bonariensis

Santolina chamaecyparissus

Plantenmix
Waarom zou je planten altijd in groepen moeten planten terwijl je ze voor een natuurlijk effect ook
nonchalant door elkaar kunt zetten? De combinatie van de compacte zilvergrijze heiligenbloem
(Santolina chamaecyparissus) met de luchtige, hoge ijzerhard (Verbena bonariensis) zorgt in
deze zonnige border voor een spannend contrast. Beide soorten houden van volle zon en arme,
goed doorlatende grond. Verbena bonariensis is weliswaar een kortlevende plant, maar omdat
hij zich rijkelijk uitzaait, kun je er elke zomer eindeloos van genieten.
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Nepeta x faassenii

Zomerse bloemenzee
In deze border in roze en lila zijn makkelijke vaste planten gecombineerd met
sierlijke grassen.Vooral in de zomer is het genieten van een zee aan bloemen;
in de nazomer en herfst ligt de nadruk meer op de siergrassen, die dan bloeien
en mooi verkleuren. Structuurplanten zoals zonnehoed (Echinacea purpurea
’Magnus’) en lampenpoetser (Liatris spicata ’Kobold’) zijn afgewisseld met
luchtiger planten zoals Phlox ’Rosa Pastell’ en het kattenkruid Nepeta x faassenii.
Het onderhoud van deze border valt reuze mee. De planten hebben geen steun
nodig, maar moeten wel elk voorjaar worden afgeknipt.

Mooi rood
Door zijn opvallend gekleurde blad vormt de
roodbladige judasboom (Cercis canadensis
’Forest Pansy’) een prachtig accent in deze
tuin.Wil je een roodbladige heester in je tuin,
let dan op de kleuren in de omgeving. Bij
een gevel van rode baksteen of tegen een
sombere achtergrond komt zo’n plant niet tot
zijn recht, maar in dit geval vormt hij een mooi
contrast met de witte gevel. Ook de zilvergrijze
bladeren van de Kaukasische vergeet-mij-niet
(Brunnera macrophylla ’Jack Frost’) eronder
steken er mooi bij af. In de plantenbakken
staat daglelie Hemerocallis ’Sammy Russell’;
de grasachtige bladeren contrasteren mooi
met het grote blad van de judasboom en de
Kaukasische vergeet-mij-niet. De oranjerode
bloemen vormen juist een prachtige combinatie met de rode judasboom.
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Phlox paniculata

Liatris spicata

5

Elegant boompje

Door zijn roodbruine bladeren en elegante groeiwijze is de sierpruim (Prunus ’Trailblazer’)
een echte blikvanger. De donkere bladkleur steekt hier mooi af tegen de lichtgrijze muur en
combineert goed met de hardhouten pergola en het cortenstaal op de achtergrond. Dit
boompje wordt uiteindelijk zo’n 5 tot 7 meter hoog en geeft in de nazomer heerlijke pruimen.
De combinatie roodbruin doet het altijd goed met grijs en daarom is als onderbeplanting
gekozen voor een baardiris (Iris germanica). Deze iris geeft niet alleen prachtige bloemen maar
valt ook op door het zwaardvormige, grijsgroene blad. De ronde bladeren van het schildblad
(Darmera peltata) eromheen vormen een mooi contrast.

Darmera peltata

Iris germanica

Weelderig & natuurlijk

B e p la n ti n g s ti p s
va n d e o n tw e r p e r

1

Zet de juiste plant op de juiste
plek; plant bijvoorbeeld geen
lavendel in een bostuin.

2

Kies planten die passen bij de
grondsoort in je tuin; plant dus
geen zuurminnnende heester zoals
rododendron op zware klei.
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3

Pas veel bloeiende planten toe;
die geven niet alleen kleur maar
trekken ook veel insecten.

4

Kies voor bloemen die niet te
gecultiveerd zijn; die ogen vaak
minder natuurlijk dan de oorspronkelijke soort.

5

Tuin in de schaduw? Werk dan
vooral met groentinten en kies
voor bladplanten als bamboe en hosta.
Maak ook gebruik van contrasten in
hoogte en textuur.

Beperk het sortiment planten niet
te veel, maar kies voor veel verschillende plantensoorten.

7

Werk zoveel mogelijk in lagen; de
hoogste laag bestaat uit bomen of
meerstammige heesters, daaronder
komen hogere vaste planten, en dan
lagere vaste planten als onderlaag.

8

Droge grond in de zon? Kies voor
een prairiebeplanting - natuurlijk
ogende vaste planten en grassen die
tegen droogte kunnen - en plant deze
willekeurig door elkaar. Strooi de grond
af met lavakorrels, dit houdt onkruid en
verdamping tegen.
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Echinacea purpurea

Anaphalis triplinervis

Verbena bonariensis

Paradijs voor vlinders
Deze combinatie van zonnehoed (Echinacea purpurea ’Magnus’), ijzerhard (Verbena
bonariensis) en Siberische edelweiss (Anaphalis triplinervis) is niet alleen erg mooi, maar
bijen, hommels en vlinders worden er ook blij van. De bloemen bevatten veel nectar
waardoor ze bij deze insecten erg in trek zijn. Zonnehoed, ijzerhard en Siberisch edelweiss
zijn echte zonaanbidders en ze gedijen het beste op arme, goed doorlatende grond.
ONTWERP: FONS LINDERS TUINMEESTERS BEPLANTINGSPLAN: FRANK STEGERS

Rijk bloeiende planten
geven niet alleen
kleur, ze trekken ook
veel insecten aan.
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