EEN TUIN
ALS EEN BOEKET
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Aan de rand van de tuin van Ben en Frieda Kleter
staat een denkbankje. “Vanaf daar zie ik precies de
lange lijnen waar ik zo van houd”, vertelt Ben. “Het
is heerlijk om er wat te zitten peinzen of praten,
terwijl de vlinders voorbij fladderen en ik de
paarden in de wei naast de tuin zie lopen. Prachtig
vind ik dat.” Tuike-Tuike is oud-Fries voor kalm aan,
en dat doen ze ook.
DOOR MARIJE SIETSMA FOTOGRAFIE MODESTE HERWIG

Het moeilijkste van een eigen tuin?

vooral het samenspel telt. “Ik let op de

Ervoor zorgen dat het geen rariteiten

bloeivormen, zodat er afwisseling is

kabinet wordt, vindt Ben. Van huis uit is

tussen horizontaal en verticaal. Van een

hij hovenier en tuinontwerper, al veertig

tuin met alleen sprietbloemen word ik

jaar inmiddels. “Ik ken veel meer

onrustig. Een tuin is als een boeket:

plantensoorten dan mooi is om in je tuin

door te spelen met hoogteverschillen en

te hebben. Voor je het weet, krijg je een

bloeivormen wordt het pas echt interes

heel onevenwichtige tuin. Ik probeer me

sant.”

”Door te spelen met
hoogteverschillen
en bloeivormen
wordt het pas echt
interessant”

dus heel rustig te houden.”
Een mooi voorbeeld daarvan is de

Felle kleuraccenten

begroeiing van de pergola die de

De meeste planten in de tuin hebben

paardenstal met het huis verbindt. Om

roze- en paarstinten. Van de stokrozen en

alle zes palen groeien dezelfde twee

de dropplant tot de het vingerhoedskruid

planten: klimroos Rosa ‘Penny Lane’ en

en de verschillende sedumsoorten. In de

de Clematis ’Hagley Hybrid’, met haar

enorme papavers komen al die kleuren

grote roze bloemen. “Daar konden nog

nog eens mooi samen: vanuit een

heel veel andere plantjes bij, maar dat

dieppaars hart kleuren de bloemblaadjes

heb ik heel bewust niet gedaan.”

naar boven toe intens dieproze. Grote

Voor Ben draait het vooral om het geheel.

potten met eenjarige planten zorgen voor

verschillende plekken knalrode begonia’s

Individuele planten zijn mooi, maar

felle kleuraccenten in de tuin. Zo staan op

die de tuin wat extra pit geven.

Ben, met naast hem de zaaddozen
van papavers.

Wat voor tuin hij ook ontwerpt, Ben maakt
eerst een plan. Daarin legt hij de basis
vast: de lijnvoering en de verbindingen
tussen verschillende onderdelen van de
tuin. “Bij ons was die basis al snel
duidelijk door de pergola. Die hebben we
in een kleur geverfd die terugkomt in het
huis en vervolgens heb ik eenheid

Nog even en de kamperfoelie (Lonicera)
bedekt het hele kastanjehouten hek.

proberen te maken met het lijnenspel.” Het
resultaat is een tuin met rustige zicht
lijnen, maar een weelderige beplanting.

Verplaatsen in de plant
Als je een plant kiest voor je tuin, is het
verstandig om je in die plant te verplaat
sen, vindt Ben. “Wij wonen zelf graag op
het platteland, maar anderen wonen
liever in de stad. Voor planten geldt het
net zo goed dat het fijn is als ze daar
kunnen wonen waar ze het liefst willen.
Een plant die graag in de zon staat, gaat
niet meteen dood in de schaduw, maar hij
doet het daar wel minder goed.”
Planten alleen uitkiezen omdat ze leuk
zijn, doen Ben en Frieda dan ook niet. “En
dan zeker meststoffen toevoegen en
allerlei moeilijke dingen uithalen om ze in
leven te houden, omdat de grond of plek
niet past bij de plant. Nee, dat kan nooit
Het uitzicht vanaf het denkbankje: een prachtige zichtlijn, met aan beide kanten
stokrozen (Alcea rosea), Japense anemonen (Anemone hybryda ‘honorine jobert’),
asters (Aster divaricatus) en hemelsleutel (Sedum matrona).

Dit heerlijke plekje grenst aan de woonkamer.

een echt mooie plant worden”, zegt Ben.
“Ze zijn dan ook veel gevoeliger voor
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Zelfzaaiers, zoals deze stokrozen zijn onmisbaar in een
boerderijtuin, vindt Ben. Het crèmekleurige Zeeuwse knoopje
(Astrantia major) en de reuzenlavendel (Perovskia atriplicifolia
‘Blue spire’) zorgen voor een mooie afwisseling in hoogte.

De lila aren van de dropplant (Agastache)
met op de achtergrond de witte pluimen van
de pluimhortensia (Hydrangea paniculata).
Vrijwel elk hoekje van de tuin wordt benut.
Hier met een uitbundig groeiende begonia,
Diascia en Solanum jasminoides.

ziektes. Dat is een beetje hetzelfde als
mensen die hun beukenblad wegharken
en in de groencontainer doen en dan
naar het tuincentrum rijden voor compost.
Daar snap ik niets van.”

Eigen compost
Frieda: “We hebben hier de mooiste mest
die je kunt vinden. Van onze eigen
paarden. Dagelijks schept Ben de mest op
en kruit het naar de composthoop aan de
zijkant van de stal. Hier is volop ruimte
om de mest te vermengen met planten
resten uit de tuin. Hoewel, ruimte… direct
naast de composthoop doet een kalebas
zijn best om uit te groeien tot een flinke

”Mensen die hun beukenblad
in de groencontainer doen
en dan naar het tuincentrum
rijden voor compost, daar snap
ik niets van”

plant. Ben: “Hoe die daar nou terecht is
gekomen? Maar hij mag blijven staan
hoor. Dan schep ik de compost wel een

Tip! Gebruikte materialen zijn ideaal voor
bestrating en afrastering: ze vormen snel één

geheel met de tuin en het is nog
budgetvriendelijk ook!

metertje verderop om.”
Lopend door de tuin kan Ben zijn
enthousiasme nauwelijks bedwingen. Bij
vrijwel elke plant heeft hij wel iets te
vertellen. “Kijk, dit is monnikspeper
Vitex agnus-castus, die bloeit in kleine
blauwe trosjes. Het verhaal gaat dat deze
2014 AUGUSTUS/SEPTEMBER 99

plant libidoverlagend werkt, vandaar de

hovenier, vindt hij. “Veel planten zijn

naam. En wat vind je van deze: Gaura

bekend onder verschillende namen. Zo

lindheimeri ‘Whirling Butterflies’. Kijk

wordt de eendagsbloem ook wel Mozes-

maar, de bloemblaadjes waaieren uit als

in-het-biezen-mandje genoemd en heeft

kleine vlindertjes. Zeker als de wind door

hij in het Duits weer een andere naam.

die lange stelen van ze waait. Dat is zo

Maar alle planten hebben maar één

mooi aan veel oude plantennamen. Heel

Latijnse naam, in dit geval Tradescantia.

vaak zeggen ze iets over het groeigedrag

Dat scheelt verwarring.”

Tuin als boeket

Door te kiezen voor plante

of hun uiterlijk.”

Echte boerenplanten

Ook de kalebassen komen uit eigen tuin.

n met verschillende bloeien groeivormen, creëer je
een boeket. Dit viertal kom
een tuin als
t in veel tuinen van Ben ter
ug.
Japanse anemonen: “He
t open bloempje is mooi in
allerlei kleuren, maar in dez
ling gebruik ik vooral gra
e samenstelag de roze anemoon.”
Hemelsleutel: “Deze sed
umsoort heeft een pracht
ig purperen schermbloem
en blijft ook mooi in de win
, is bladhoudend
ter.”
Verbena bonariensis: “De
ze plant strooi ik in bijna
elke tuin uit. Hij trekt vlin
staat eigenlijk altijd mooi.
ders aan en
Het lila combineer t pracht
ig met de andere planten.”
Veronica: “De blauwe spr
ieten maken deze combin
atie helemaal compleet.”

Hannahplant

De tuin in Oudehorne staat vol toeganke

Weer even verder merkt hij een kersen

lijke soorten die passen bij de dalgrond

rode bloem op, te midden van een hoop

en de omgeving. Echte boerenplanten,

groen. “Kijk, de Hannahplant begint ook

zoals asters, floxen, stokrozen en vinger

teerd. Het is geen postzegelverzameling

te bloeien”, roept hij naar Frieda. Meteen

hoedskruid. Ben: “Die zijn sterk en zorgen

die je compleet wilt hebben.”

vertelt hij verder: “Eigenlijk heet deze

voor weinig teleurstellingen. En ik ken ze

Toch probeert ook Ben weleens iets uit.

plant Monarda, maar ik kreeg hem van

goed, dus ik weet wat ik kan verwachten.

Dierama pulcherrima, bijvoorbeeld. Een

Hannah, iemand uit de buurt. Vind je hem

Al zoek ik soms wel andere variëteiten.”

vaste plant met prachtige roze klokken,

niet bijzonder? Uit de eerste bloem groeit

Zo heeft hij van de floxen ‘Bright Eyes’

die wat lijkt op siergras. “Zo’n plant zou

weer een steel met nog een bloem!”

met een helderroze kern en de ‘Tenor’

ik op meerdere manieren kunnen gebrui

Ben is een echte plantenfreak. Van elke

met een mooie dieprode kleur. “Ik hoef

ken in tuinontwerpen, maar dan moet ik

plant in zijn tuin kent hij de Latijnse

geen moeilijke planten die speciaal voor

hem wel eerst leren kennen. Nu staat hij

naam. Een noodzaak als ontwerper en

mij uit andere landen worden geïmpor

hier in de dalgrond en probeert mijn
compagnon Freek hem uit in de zand
grond van zijn tuin. Dan kunnen we eens
zien wat hij op die verschillende plekken

Dit bronzen beeldje werd gemaakt door Bens
compagnon: Freek de Gruijter.

precies doet.”

Gek op zelfzaaiers
Natuurlijk gaat niet alles precies zoals Ben
van tevoren uittekent in zijn ontwerp. De
ene plant groeit wat forser uit en een
ander blijft juist wat kleiner. Maar die
ruimte moet er ook zijn. Ben is dan ook
gek op zelfzaaiers. Een papaver die zich
tussen twee stoeptegels door heeft weten
te wurmen, mag dan ook gewoon blijven
staan. Net als de kalebas bij de mesthoop.
Ben: “Laatst was ik in een prairietuin. Dat
kan later in het seizoen best mooi zijn,
maar in het vroege voorjaar is er dus echt
niets te beleven.” In de tuin van Ben en
Frieda is het hele jaar door iets te zien. In
de zomer is het weelderig en vol kleur,
maar ook in de winter is het er prachtig.
Juist omdat de begroeiing dan minder
Vanaf de schuur biedt het doorkijkje in de
beukenhaag mooi zicht op de rode accenten
van de pergola en rode knolbegonia’s.

Aan de voet van de pergola plantte Ben een
combinatie van kruisdistel (Eryngium plenum)
en meelsalie (Salvia farinacea).

weelderig is, zie je dan de lijnen van de
tuin heel goed. Frieda: “Uitgebloeide
planten laten we gewoon staan. Als daar
dan een laagje sneeuw op komt, ziet dat
er fantastisch uit.”
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