Goed gelukt

Hoe ontstaat een tuinontwerp? Waar komen de ideeën vandaan, en hoe leiden die tot een kloppende tuin? In deze rubriek vertellen bekende tuinontwerpers over hun meest geslaagde project.

Jeroen Hamers over zijn natuurlijke tuin in
Cromvoirt - www.jeroenhamers.nl

‘Alsof de tuin
met open armen
klaarstaat’
Behalve tuinarchitect is Jeroen Hamers ook
landschapsarchitect. Vanuit die laatste professie
verdiept hij zich altijd eerst in de historie en kenmerken
van het landschap waar een tuin zich bevindt. ‘Een
tuin is bij mij altijd een antwoord op het landschap,
geen verlengstuk van de woonkamer.’
tekst EDWIN ODEN | beeld JASKER KAMP
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G

a d’r maar aan staan: iets moois
zien te maken van een tuin in een
stuifduinengebied: hooggelegen en
op schrale grond. Toen tuineigenaren
Atala en Ed zo’n acht jaar geleden op
deze plek kwamen wonen, ontdekten ze al snel dat
dat geen sinecure is. Welke plant, heester of boom ze
ook in hun tuin zetten, ze legden het loodje of groeiden
maar moeizaam, vooral omdat het hier zo droog en
heet kan zijn: op sommige plaatsen in de tuin kan het
grondwaterpeil wel tot 5 meter diep staan, en doordat
de tuin een weidse open plek in het bos is, krijgt hij
vrijwel de hele dag volle zon. Gevolg was dat het een
saaie tuin bleef die je in één keer kon overzien en die
niet uitnodigde om erin te gaan. Omdat ze na alle trial
en error niet zo goed meer wisten hoe ze zelf de tuin
interessanter konden maken, besloten Atala en Ed
een tuinontwerper in de arm te nemen. Al googelend
kwamen ze uit bij tuin- en landschapsarchitect Jeroen
Hamers. Jeroens foto’s van kleurrijke borders hadden
hun aandacht getrokken, want dát was hier nodig,
vonden Atala en Ed: meer verrassing en kleur in de tuin.
Daarnaast wilden ze Jeroen vragen de zichtlijnen in de
tuin spannender te maken. Maar voornamelijk hoopten
ze dat hij een oplossing zou vinden voor het grote
probleem dat niets op deze grond leek te willen groeien.
“Het was een uitdagende klus”, vertelt Jeroen nu,
terugkijkend op het ontwerpen en aanleggen
van de tuin. “Maar dat het ondanks de moeilijke
uitgangspositie toch zo’n mooie, rijke tuin heeft kunnen
worden, maakt dit tuinontwerp voor mij zeer geslaagd.”

beetje verse compost aangevulde - humuslaag geplant,
ietsje boven het maaiveld dus, zodat er genoeg diepte
ontstond om de dikke isolatielaag met brekerzand erop
te leggen. Dus eerst zetten we de plantjes in de grond,
om vervolgens, kruiwagen voor kruiwagen, 30 kuub
brekerzand tussen de planten te scheppen.” Een grote
klus, maar al snel na de aanplant bleek het een gouden
greep: het brekerzand laat al het regenwater door

4 Atala en Ed zagen
tot hun blijdschap
en verrassing dat
de planten als
paddenstoelen
omhoog schoten.
5 Atala: ‘Ik blijf steeds
de tuin inlopen,
benieuwd naar wat ik
nu weer ga zien.’
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Als paddenstoelen omhoog

Het droogteprobleem te lijf gaan met een automatisch
beregeningssysteem was voor Jeroen geen optie. Hij past
irrigatie sowieso niet graag toe in tuinen. Jeroen: “Nee,
want water wordt alleen maar schaarser in de toekomst.
Deze tuin is maar liefst 6.000 vierkante meter groot: het
zou heel milieuonvriendelijk zijn om dat mechanisch te
beregenen. En je zou dan ook elke week onkruid staan
te trekken - niet te doen met zo'n oppervlakte.”
De oplossing moest komen te liggen in het afstrooien
van de bodem met een of ander materiaal dat vocht in
de bodem zou vasthouden en onkruid zou weren, wist
Jeroen al vrij snel. Maar ja, welk materiaal zou hier het
beste werken? Na enige research besloot hij een laag
van 10 centimeter brekerzand aan te brengen, bovenop
de 20 centimeter boshumus die hier van nature op het
duinzand ligt. Jeroen: “De nieuwe beplanting hebben
we met driekwart van hun wortels in de - met een

24

GROE I & B LOE I MEI 2 02 2

‘Een tuin waar
vogels, vlinders
en bijen kunnen
aanmonsteren’
naar de ondergelegen humuslaag, maar absorbeert de
zonnehitte, waardoor de grond rond de plantenwortels
vochtig en koel blijft en de planten zich goed kunnen
ontwikkelen. Al snel na de aanleg van het nieuwe
tuinontwerp zagen Atala en Ed tot hun blijdschap
en verrassing dat planten die het normaal amper
of niet bij hen deden, als paddenstoelen omhoog
schoten. Sommige siergrassen werden zelfs tientallen
centimeters hoger dan de ‘officiële’ gemiddelde hoogtes
in de plantenencyclopedie. En dat zonder een druppel
te hoeven sproeien.

Contact met de grond
2
1 De borders
liggen als eilanden
in het gazon.
2 Het natuurlijke
grasland wordt
maar twee keer per
jaar gemaaid.
3 Bij het terras en het
woonhuis staan veel
kleurige planten.

3

5

“Toch blijft dit natuurlijk nog steeds een plek voor
droogteminnende planten,” zegt Jeroen, “want veel
vocht zit hier uiteraard sowieso niet in de bodem.
Maar dat beperkte me niet in de plantkeuze hoor, er
bestaan genoeg droogtebestendige plantensoorten om
afwisselende borders mee te maken.” Een voorwaarde
bij de selectie was wel dat het planten moesten zijn die
ofwel inheems zijn, ofwel goed bij de omgeving passen.
Behalve tuinarchitect is Jeroen ook landschapsarchitect
en vanuit die laatste professie is het zijn tweede natuur
geworden zich altijd eerst te verdiepen in historie en kenmerken van het landschap waar een tuin zich bevindt.
“Inzicht in het gebied geeft mij aangrijpingspunten en
inspiratie voor het tuinontwerp. Een tuin is bij mij altijd
een antwoord op het landschap, geen verlengstuk van
de woonkamer. Ik wil een aparte buitenwereld creëren
waar je onderdeel van het landschap bent. Dat heeft ⊲
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de moderne mens hard nodig; door onze huidige manier
van leven verliezen we het contact met de grond waarop
we wonen, en dat is niet goed voor ons welzijn. Maar
ook door een tuin zo te beplanten dat het leven uit de
omgeving er kan aanmonsteren, zoals bijen, vlinders
en vogels, help je de natuur. En trouwens: als je planten
neemt die er thuishoren, gedijen ze veel beter en gaat
tuinieren makkelijker. Je hoeft dan niet de strijd met de
natuur aan te gaan omdat je zo graag een bepaald beeld
wilt creëren.”

‘Ik voelde
me net
Alice in
Wonderland’

Met open armen

Jeroen maakte de tuin van Atala en Ed meer
uitnodigend en spannend door drie grote, organisch
gevormde vasteplantenborders te ontwerpen. Bij het
terras zijn de graspaden tussen de borders breed; naar
achteren toe worden de paden steeds smaller. Hierdoor
heb je op het terras het gevoel alsof de tuin met open
armen klaarstaat om je te ontvangen, en wil je erin om
hem te ontdekken - ook omdat je aan het begin niet
kunt zien wat er verderop allemaal is.
De drie grote borders liggen als eilanden in het gazon.
Binnen elke border bouwde Jeroen de beplanting op
een uitgekiende manier op. Jeroen: “Aan de voorkant,
bij het terras en het woonhuis, heb ik veel kleur neergezet. Daar staan kleinere plantgroepen met mooie
details, zoals de bloemetjes van Dianthus carthusianorum en de wit behaarde blaadjes van Lychnis coronaria
‘Alba’. Verder weg staan de ‘grote gebaren’, zoals grote
groepen siergrassen die van 10 meter afstand een mooi
effect geven met hun vorm en luchtigheid.”
Door de borders heen lopen rijen berken: die waren er
al, en heeft Jeroen laten staan voor het naturalistische
effect. Achter in de borders liet hij een gedeelte
natuurlijk grasland ontstaan dat maar twee keer per
jaar wordt gemaaid: daar vestigen zich spontaan allerlei
wilde kruiden, zoals witte klaver en wilde bertram
(Achillea ptarmica). Helemaal achter in de borders
zette hij groepen brem, ook een plant die van nature
voorkomt in dit gebied. Kortom, als vanzelf verdwijn je
zo steeds meer in het omringende landschap. En dat is
precies waar het Jeroen allemaal om te doen is. ♦

DE TUINEIGENAREN

Atala: ‘Jeroen heeft onze tuin gered. Dankzij zijn
oplossing voor de droogte hebben we nu eindelijk
een tuin met planten die het dóen. De Eryngium
bijvoorbeeld, stond nog geen jaar na de aanleg
al een meter hoog. Ongelooflijk, ik voelde me net
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BEPLANTING
●

●

Alice in Wonderland. Eerst was het vooral een groene tuin,
maar dankzij de gevarieerde, kleurrijke borders is het veel
afwisselender en dynamischer geworden. Elke week gebeurt
er wel iets nieuws in de beplanting. Daardoor blijf ik steeds
de tuin inlopen, benieuwd naar wat ik nu weer ga zien. Ik
had nooit verwacht dat ik tuinieren zo zou gaan waarderen.
Hiervoor woonden we in de binnenstad van Den Bosch en
we zijn naar het platteland verhuisd omdat we ouder werden
en een vrijstaand huis met een grote tuin een goede manier
leek om te blijven bewegen. Dat is het zeker, maar het is nog
veel meer dan dat. Als je tuiniert, geniet je namelijk van het
mooie resultaat van je inspanningen; dat heb je niet als je
naar de sportschool gaat. Een tuin heb je ook nooit helemaal
onder controle en dat is leuk! De ene dag sta je de asters uit te
dunnen omdat ze te hard gaan, de volgende dag zie je ineens
een nieuw plantje verschijnen dat er eerst niet stond: de natuur
blijft je altijd verrassen.’

ONTWERPTIPS
●

●

‘Kijk voordat je gaat ontwerpen eerst goed
naar het bodemtype, de watersituatie en de
ligging van de tuin. Ligt er klei, zand, veen,
leem? Is de grond vochtig of droog? Is het
er zonnig of schaduwrijk? Van daaruit kies
je de planten en ga je ontwerpen.’
‘Onderzoek welke inheemse plantensoorten
passen bij de plek waar je woont, en zet
daar veel van in je tuin. Ze zijn vaak zeker
zo prachtig als cultivars, aangepast aan
ons klimaat én goed voor de biodiversiteit.
Denk bijvoorbeeld aan siergrassen als
Deschampsia, Calamagrostis en Melica, of
wilde bertram (Achillea ptarmica), Dianthus,
veldsalie (Salvia pratensis) en Origanum.’

●

‘Realiseer je dat beplanting op lange
termijn stand moet houden. Zet daarom
alleen planten naast elkaar die aan elkaar
gewaagd zijn. Niet alle planten kunnen
vreedzaam elkaars buren zijn: de een
kan de ander compleet wegdrukken. Om
planten in dit opzicht beter te leren kennen,
experimenteer ik in mijn eigen tuin, want
je kunt dit niet goed uit de boeken halen.
Zo heb ik bijvoorbeeld ontdekt dat in mijn
tuin de ene Origanum de andere niet is:
de gewone soort zaait zich enorm uit,
maar variëteit ‘Herrenhausen’ niet. Die
wetenschap kan je veel tijd besparen.’

Om de tuin te laten aansluiten op de
omgeving, staan er veel siergrassen,
zoals Calamagrostis brachytricha,
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl
Foerster’, Deschampsia cespitosa
‘Goldtau’, Melica ciliata, Sporobolus
heterolepis ‘Cloud’ en Stipa gigantea.
De siergrassen zijn geplaatst in grote
groepen: zo geven ze het tuinontwerp
z’n rustgevende structuur. Jeroen:
‘Siergrassen blijven lange tijd
interessant, waardoor de structuur in
de tuin zichtbaar blijft.’
Kleinere groepjes planten meer
vooraan in de borders verrassen met
hun bloei of blad, en trekken zich na
enige tijd terug uit het beeld, zoals
Stachys monieri ‘Hummelo’, Knautia
macedonica en Lychnis coronaria ‘Alba’.
Deze kleinere plantgroepen staan
in een ‘zee’ van het lage siergrasje
Melica ciliata (wimperparelgras), dat
de bodem opvult en zo onkruidgroei
voorkomt, maar ook gelegenheid biedt
aan sommige borderplanten om zich
uit te zaaien: zo blijven de borders
verrassen.

Op zijn instagramaccount post Jeroen foto’s
van zijn projecten en beplantingen; ook van
deze tuin op diverse momenten in het jaar:
@jeroen_hamers.
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