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Veel mensen vinden het maken van een beplantingsplan best lastig, daarom vroegen we 
tuinontwerper Frank Stegers waar hij als beplantingsspecialist allemaal rekening mee houdt. 

TEKST: JOSÉ WILMERING FOTO’S: FRANK STEGERS TUINONTWERP BURO

Kies voor 
              contrast

INTERESSANT 
HOUD JE TUIN 
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Tuinontwerper Frank Stegers heeft al 
een lange carrière ‘in het groen’ achter 
de rug. ,,Toen ik een kleine dertig jaar 
geleden de tuinbouwschool deed, 
merkte ik al dat het ontwerpen van  
tuinen echt ‘mijn ding’ is. Eerst heb  
ik bij hoveniersbedrijven gewerkt, in 
2000 heb ik daarnaast mijn eigen tuin-
ontwerpbureau opgericht. Sinds 2010 
werk ik volledig voor mezelf. En al ben 
ik dus midden in de crisis begonnen,  
ik heb nog geen moment spijt gehad 
van die stap! Het ontwerpen, maken 
van beplantingsplannen en het werk 
met de planten zelf is voor mij pure 
liefhebberij, en dat werpt uiteindelijk 
zijn vruchten af!’’  

Frank werkt ook samen met zo’n tien 
hoveniers uit de regio Helmond. Soms 
tekent hij enkel het beplantingsplan. 
„Uit de branche hoor ik weleens dat ik 
me daarin zou moeten specialiseren, 
maar dat vind ik wat te beperkt.’’ Hij 
vindt een goed beplantingsplan wel 
belangrijk: ,,Ik zie geregeld prachtige 
tuinen waarvan de beplanting zeker 
niet fout is, maar waarbij ik denk… 
dat kan ook anders! Met alle respect, 
maar er is meer dan de standaard-
beplanting met Geranium ’Rozanne’, 
Pennisetum, klimop en hortensia 
’Annabelle’, in van die grote groepen. 
Er zijn mogelijkheden genoeg om  
een mooie combinatie te maken!’’

Wensen inventariseren
Een ontwerp of een beplantingsplan 
begint met het inventariseren van  
de wensen van de opdrachtgever. 
„Tijdens dat eerste gesprek tast ik bij-
voorbeeld af of de klant een formele  
of juist informele beplanting wenst’’, 
vertelt Frank. „Maar ook hoe hoog  
de beplanting mag worden en hoe 
belangrijk het aandeel wintergroene 
planten moet zijn.’’ 
Ook kunnen er tijdens zo’n gesprek 
thema’s opduiken die een leidraad 
kunnen vormen in het ontwerptraject. 
„Zo wilde een klant graag een fleurige 
tuin met bloemen en veel natuur, zoals 
vogels, vlinders, bijen en hommels.  

Tuinontwerper
Frank 
Stegers

Links van het pad vormt een witbonte 
Cornus controversa ’Variegata’ de blik-
vanger, eronder staat Nepeta sibirica 
’Souvenir d’André Chaudron’. Rechts 
bloeit blauwpaarse Salvia verticillata 
’Purple Rain’ naast grijze Artemisia, terwijl 
gele Hemerocallis en Coreopsis verticillata 
’Zagreb’ samen met oranje Echinacea ’Tiki 
Torch’ voor kleurcontrast zorgen. 

COMBINEREN  
MET KLEUR

MUURTJE MET  
  BEPLANTING

Dit muurtje is gemetseld van schist, een splijtgesteente. Links ervan groeien Echinacea 
purpurea ’Magnus’ en de transparante lilapaarse Verbena bonariensis; de witte pol 
Anaphalis verzacht de hoek van de muur. Rechts staat fijnbloemige Kalimeris incisa met 
daarachter roomwitte pluimen van Artemisia lactiflora ’Elfenbein’. 
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MODERNE VOORTUIN MET  
LOSSE BEPLANTING

DRAMATISCH SPEL  
VAN LICHT EN DONKER 

In deze voortuin in magenta- en purpertinten, staan links van het pad Sedum ’Matrona’, 
Verbena bonariensis, Echinacea en hoge blauwpaarse Agastache ’Black Adder’, samen 
met de sieruien Allium ’Purple Sensation’ en A. senescens. Rechts wordt de groep 
Agastache herhaald. De bak van cortenstaal naast de magnolia is beplant met lampen-
poetsergras (Pennisetum). 

Donker blad van Actaea simplex ’Atropurpurea’ (beter bekend 
als Cimicifuga) leent zich voor dramatische effecten. Deze 

imposante plant bloeit bovendien prachtig en verdraagt  
schaduw. Hier groeit hij samen met Heuchera ’Silver Scrolls’, 

groen blad van Aster divaricatus en Allium ’Purple Sensation’, 
die na de paarse bloei bolle zaadhoofden vormt. 

‘Silbersommer’ is de naam van deze in Duitsland beproefde mix van onder andere 
gele Achillea ’Coronation Gold’ met lila Scabiosa columbaria ’Butterfly Blue’. 
Daartussen staan sedum, Crambe maritima en Anaphalis, maar ook bollen als de 
roodpaarse Allium sphaerocephalon en rode tulpjes in de lente. 

‘SILBERSOMMER’

RODE MUUR ALS 
UITGANGSPUNT

Cornus Stellar Pink komt tegen deze muur prachtig uit, met zijn 
zachtroze bloei rond juni en groene blad, dat later paarsrood kleurt. 
Heuchera ’Chocolate Ruffles’, Sedum ’Carl’, rode Geum en Echium 
amoenum ’Red Feathers’ sluiten bij dit thema aan. Zilverkleurige 
ezelsoor Stachys byzantina ’Big Ears’ zorgt voor licht, zaadhoofden 
van Allium schubertii voor vormcontrast. 
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Daar maak ik dan een flinke hoek  
met prairiebeplanting, waar vogels en 
insecten op afkomen. Andere klanten 
hadden een bloemisterij. Toen ik vroeg 
‘moeten het veel bloemen worden?’ 
bleek dat absoluut niet de bedoeling te 
zijn: zij wilden juist een rustgevende 
tuin in allerlei groentinten, waarbij 
het vooral draait om blad en textuur. 
Maar de meeste mensen willen toch 
wel kleur en fleur met daarnaast een 
afwisseling in de seizoenen.’’ 

Interessante combinaties
Bij het maken van een beplantingsplan 
ligt de uitdaging in het maken van 
interessante combinaties. Daarom let 
Frank vooral op variatie - in hoogte, 
vorm en kleur, en dan niet alleen in de 
bloemen maar ook in het blad. „Als je 

de bomen en solitairen even buiten 
beschouwing laat, valt de overige 
beplanting - heesters, vaste planten  
en grassen - in dezelfde ‘belevings-
hoogte’. Binnen die beleving moet  
je voldoende contrast aanbrengen. 
Allereerst door verschillen in hoogte 
aan te brengen. 
Verder door contrast in vorm, waarbij 
er drie mogelijkheden zijn. Je kunt 
werken met contrast in bloemvorm, 
zoals de aartjes van Persicaria tegenover 
de ronde bloemen van Echinacea. En ook 
met contrast in plantvorm: zo groeien 
sommige soorten breed spreidend en 
andere juist opgaand, zodat je verticale 
accenten kunt maken. Als derde let ik 
op contrast in bladvorm en textuur: 
een geranium komt niet tot zijn recht 
naast vrouwenmantel, omdat ze beide 

Heel natuurlijk: zet groepjes 
planten in een kronkelvorm, 
een komma of vraagteken.

Deze tuin kijkt uit over de velden, daarom 
is er een luchtig hekje van kastanjehout 
geplaatst. Ook de beplanting is losjes 
en elegant. Geel, rood en blauw zijn de  
kleuren voor een boerentuintje, al is in  
deze tuin wel gekozen voor wat meer 
gedempte tinten: gele Rudbeckia, warm-
rode Helenium ’Rubinzwerg’ en lilapaarse  
Verbena bonariensis. 

LOSJES EN 
ELEGANT

Op deze parkeerplaats in een binnenhof van een bouw-
blok koos de Vereniging van Eigenaren voor een fleurige, 
droogteresistente beplanting met Echinacea, blauwe 
Perovskia, paarsrode vlinderstruik, sedum, Teucrium, 
Stachys monieri ’Hummelo’ en Phlomis russeliana. Leuk 
extraatje: deze bloemen trekken veel vlinders en bijen aan. 

PARKEERPLEK ALS 
INSECTENBUFFET 
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Als een haag op stelten steken leivormen 
van Liquidambar styraciflua boven de 
schermen rond dit terrasje uit. De drie bol- 
esdoorns vooraan staan eigenlijk te dicht 
op elkaar, de middelste zou er tussenuit 
moeten. Bij het terras groeien sedums en 
witte Echinacea, terwijl een pol Miscanthus 
sinensis ’Kleine Silberspinne’ voor een 
mooi herfst- en winterbeeld zorgt. 

BESLOTEN 
TERRASJE 

ZILVER  
EN WIT

Tegen het rechte haagje 
dat het pad flankeert, 

komt de bolle groeivorm 
van Kalimeris incisa 

’Madiva’ extra goed uit. 
Rechts staat het blauw-

groene siergras Sesleria 
heufleriana naast het 

brede zilveren blad van 
Brunnera macrophylla 
’Jack Frost’. Dit thema 

in zilver en wit wordt 
voortgezet door Cornus 
controversa ’Variegata’, 
sneeuwwitte Anaphalis 

en het blad van Artemisia  
ludoviciana ’Silver 

Queen’. 
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rond behaard blad hebben en ook een-
zelfde groeiwijze, in pollen. Dan zet ik 
daar bijvoorbeeld een grasje tussen. En 
pas als laatste let ik op de bloemkleur, al 
zijn er natuurlijk ook klanten die een 
duidelijke voorkeur voor een bepaald 
kleurenschema hebben.’’ 
Met deze uitgangspunten maakt Frank 
lijstjes met planten die geschikt zijn 
voor het betreffende project of een 
bepaald tuindeel. „Daarbinnen ga ik 
selecteren: bijvoorbeeld planten voor 
een border in de zon of juist planten 
voor schaduw, als ik iets onder een 
boom of langs een gevel wil zetten.’’ 
Ook de spreiding in sierwaarde is 
belangrijk. „In een kleine tuin ont-
werp je een border waar het hele 
groeiseizoen iets bloeit. In een grote 
tuin kun je een speciale border maken 
die hartje zomer op zijn hoogtepunt  
is en daarnaast, op een andere plek,  
nog een mooie voorzomerborder of 
kleurige rand aanleggen.’’
Tot slot checkt Frank altijd of er het 
hele jaar iets te beleven valt. „Zo voor-
kom je dat je een tuin krijgt die alleen 
in het voorjaar aantrekkelijk is, omdat 
alle planten in mei in het tuincentrum 
zijn gekocht’’, legt hij uit. Want in élk 
seizoen moet er iets interessants te zien 
zijn, zoals herfstkleur, bessen, een 
sierappeltje of mooie wintertakken!’’

Fine tuning
Frank is vaak ook zelf betrokken bij het 
inplanten. Dan doet hij aan ‘fine uning’ 
tijdens het uitzetten van de beplanting. 

 Voor een natuurlijk effect maakt hij 
bijvoorbeeld clustertjes van dezelfde 
soorten, maar in wisselende aantal-
len van 3 tot 9 stuks. Die clustertjes 
worden dan in een kronkelige vorm, 
zoals een komma of een vraagteken, 
uitgezet. „Zo krijg je verschillende 
plantengroepen die zich met elkaar 
mengen, zonder dat het homogeen 
wordt. Het moet een beetje losjes 
ogen, voor een natuurlijk effect.’’ 
Na de realisatie gaat Frank in principe 
altijd een keer terug om te kijken. 
„Dat noemen we ‘monitoren’: dan 
zie je het resultaat en daar leer je weer 
van. En dan kun je eventueel ook  
dingen corrigeren die niet helemaal 
goed hebben uitgepakt. En verder 
kun je de klant advies geven over 
zaken als onderhoud, zodat de tuin 
ook mooi blíjft.’’ 

Frank Stegers Tuinontwerp buro
Voor een compleet tuinontwerp inclusief uitvoering, maar ook voor 
alleen een beplantingsplan. Ook kun je de aanleg of het inplanten geheel 
of gedeeltelijk zelf uitvoeren. 

Adres: Hamerhoeve 15, 5708 TN Helmond
Info: tel. 00 31 (0)492-66 49 39 of 00 31 (0)6-14 79 46 93
www.frankstegers.nl

KLEUR PASSEND BIJ HET HUIS 

KLEURIGE  
RANDBEPLANTING

In deze smalle strook zorgen ’s zomers 
 felpaarse Geranium ’Anne Thomson’ en Salvia 

nemorosa ’Amethyst’ voor kleur, samen met 
polletjes Engels gras (Armeria). Door er hier  
en daar een andere plant tussen de zetten,  

spreid je de bloei over meer seizoenen. 

In deze gecombineerde voortuin 
werd de purperbladige judas-
boom Cercis canadensis ’Forest 
Pansy’ bij de donkere gevelsteen 
uitgezocht. Eronder groeien 
purperkleurige x Heucherella 
’Quicksilver’, Japans bloedgras 
(Imperata cylindrica ’Red Baron’) 
en Verbena bonariensis.  


