Met de Soester duinen om de hoek was
de keuze voor de planten in deze tuin snel gemaakt.
Een minilandschap van grassen, glooiingen en
pluimbloeiers die dansen in de wind.
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Tuinontwerp

Naar het bankje loopt
een dubbele baan van
egeltjesgras. Ertussen
het grijsgroene tapijt
van stekelnootje, niet
om over te lopen maar
om naar te kijken.

Kijk, voel, ruik
Home and Garden

FOTOGRAFIE: MODESTE HERWIG. TEKST: MARIE TROMP

aai, streel, lach
en bewonder
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De lijnen lopen schuin op de gevel,
zo lijkt de tuin groter. In de heg achter
de lantaarnpaal staan judasbomen die
in het voorjaar prachtig roze bloeien.
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Waar Soest
Grootte circa 8 x 8 m
Jaar van aanleg 2012

Met aaibare pluimpjes,

langbloeiend en bodembedekkend
is duizendknoop een makkelijke
plant, zelfs voor droge grond.

Detail van de zachte, aaibare aren van Astilbe.
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Tuinontwerp
Als golven in de branding groeit egeltjesgras
tegen het stekelnootje aan.

D

Dat geloof je toch niet, dat deze tuin pas twee jaar
geleden is aangelegd? Maar het is echt zo. Nadat de
woonkamer van de familie Blom in Soest een uitbouw
had gekregen, was het moment aangebroken om ook
de tuin onder handen te nemen. Dat was hard nodig.
Die was namelijk helemaal op, uitgeput. De coniferen,
uitgegroeid tot reuzen, slorpten alle voeding en vocht
op, en gaven te veel schaduw.

Judasbomen tegen inkijk
Tuinontwerper Freek de Gruijter ging aan de slag met
de wensen van Ad en Evelien Blom: weinig onderhoud
en een ruim terras. Freek: ‘Ik kijk in bestaande tuinen
graag naar wat er al is en wat de moeite waard is om
te behouden. In deze tuin waren dat de judasbomen
op de erfgrens met de buren. Ze houden inkijk tegen
als ze in blad staan en hun bloei in april is werkelijk
spectaculair: honderden kleine roze vlinders lijken op
de takken te zijn neergestreken. Ook de Fothergilla,
sering en een rododendron, die allemaal in een ander
seizoen bloeien, zijn blijven staan. Rondom was de
tuin dichtgegroeid met klimhortensia, echt prachtig!
Bij het grondwerk hebben we er voorzichtig omheen
gegraven. Het duurt immers jaren voordat deze plant
een schutting zo dicht begroeid heeft.’

Duinlandschap in het klein
Bij het kiezen van de beplanting liet Freek zich door
de omgeving inspireren. Met de Soester duinen om
de hoek was de keuze voor deze tuin snel gemaakt.
‘Ik maakte een soort miniatuurduinlandschap, met
grassen, glooiingen en pluimbloeiers die met de
wind mee waaien. Wintergroene varens maken het
compleet.’ Om extra vlinders en bijen te trekken,
voegde Freek een vlinderstruik toe.

Top-idee: bankje gemaakt van
pergolapalen. Het vergrijst mooi
en heeft geen onderhoud nodig.

Tips van Freek voor een tuin met weinig onderhoud
t Plant bodembedekkers die snel dichtgroeien, zo krijgt onkruid geen kans.
t Hoe groter de tegels, hoe minder voegen waarin onkruid kan groeien.
t Kies voor planten die groeien in de omgeving.
t Zet keitjes en kiezels vast in cement, daar groeit geen onkruid in.
t Meng zandgrond met vochthoudende grond, die het water voor droge
periodes vasthoudt.

Home and Garden
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Tuinontwerp

Als een verwijzing naar de omgeving is

V

het groene gras op kleine duintjes geplant.
De rechtopstaande,

dikke aren van Astilbe
‘Pumila’ contrasteren
prachtig met de fijne,
springerige pluimen
van smele.

Geen omkijken meer naar

Plantenlijst
Boom
t+VEBTCPPN$FSDJTTJMJRVBTUSVN
Heesters
t4FSJOH 4ZSJOHBWVMHA$IBSMFT+PMZ
t'PUIFSHJMMBNBKPS
t1IPUJOJBA3FE3PCJO
t7MJOEFSTUSVJL #VEEMFKB
A/BOIP1VSQMF
t4OFFVXCBM 7JCVSOVNA&TLJNP
Klimplant
t,MJNIPSUFOTJB)ZESBOHFBBOPNBMB
spp petiolaris
Grassen
t4NFMF %FTDIBNQTJBA(PMEUBV
t;XFOLHSBT'FTUVDBHBVUFSJ
t7FMECJFT-V[VMBOJWFB
Vaste planten
t"TUJMCFDIJOA1VNJMB
t4UFLFMOPPUKF"DBFOBCVDIBOBOJJ
t*+[FSIBSE7FSCFOBCPOBSJFOTJT
Varen
t/BBMEWBSFO 1PMZTUJDIVNTFUJGFSVN
A)FSSFOIBVTFO

Als planten zijn uitgezocht op de grondsoort, hebben
ze voldoende aan regen en alleen in een heel droge
periode behoefte aan extra water. Hoe onderhoudsarm wil je het hebben! Evelien: ‘In het eerste jaar na
de aanleg was het lichtgroene stekelnootje nog niet
helemaal dichtgegroeid, toen hebben we geregeld
moeten wieden. Nu is alles dicht en heb ik er geen
omkijken meer naar.’
Ook deze truc werkt mee: het terras is bestraat met
tegels van 1 bij 1 meter, diagonaal gelegd in de lijn
van de uitbouw. Hoe groter de tegels, des te minder
voegen waarin onkruid kan wortelen.
Freek de Gruijter houdt van contrasten. Zo koos hij
voor het fijne blad van het stekelnootje dat tegen de
XL-tegels aan schurkt. Aan de voet van de houten bank
verwerkte hij kleine zwerfkeien ingebed in cement. Het
bankje – een ontwerp van collega-tuinontwerper Dick
Huigens – is gemaakt van hardhouten pergolapalen.
Het hout mag vergrijzen en behoeft geen onderhoud.

Er bloeit altijd iets

Waar te koop:

Het bankje staat haaks op het terras en is de favoriete
plek van bewoonster Evelien. ‘Als ik hier zit, dan kijk ik
over de lengterichting de tuin in. Een prachtig gezicht,
er bloeit altijd iets. Midden in de zomer is dat vooral
ijzerhard, een plant die vlinders aantrekt. Vorige winter
zijn de planten bevroren, maar gelukkig zaait ijzerhard
zich makkelijk uit en stond de tuin ‘s zomers weer vol
met de ijle, paarse bloemen.’ Rugdekking krijgt Evelien
op de bank van de wintergroene glansmispel Photinia
‘Red Robin’. Zijn silhouet steekt af tegen de schutting
van grijze Trespa-platen, die tussen de houten schuttingpanelen zijn gemonteerd, allebei overblijfselen van
de oude tuin.

Beplanting: vaarderhoogt.nl
Betontegels: schellevis.nl

tFreek de Gruijter, Soest, tuike-tuike.nl
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Duintuin zonder helmgras, maar
accht wuivende smele.
wel met zacht

Nog mooier!
Home and Garden

33

