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Stepping stone 
voor de natuur

In de tuinen van Jeroen Hamers speelt natuurlijk ogende beplanting 
steevast de hoofdrol, zo ook bij deze nieuwbouwwoning in Houten. 
Siergrassen en vaste planten vormen er een weelderige border als 

contrast met de strakke lijnen in het ontwerp. 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: JEROEN HAMERS, IVERDE/PERENNIAL POWER, SHUTTERSTOCK ONTWERP: JEROEN HAMERS 
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 E  
lk project draagt iets bij aan 
herstel van natuur en land-
schap. Zelfs de kleinste tuin 
kan een stepping stone zijn 

binnen een groter landschappelijk 
geheel’, zo opent de website van 
tuin- en landschapsarchitect Jeroen 
Hamers. Sinds 2012 heeft hij een 
eigen ontwerpbureau in Den Bosch. 
De helft van zijn opdrachten bestaat 
uit openbare projecten, de andere 
helft uit het ontwerpen van tuinen. 
Tegenwoordig zijn dat vooral grote, 
landschappelijke tuinen maar even 
graag ontwerpt hij kleinere tuinen, 
zoals deze zonnige achtertuin van 
ruim 100 m2. Niet een piepkleine tuin, 
maar wel opvallend groen! Vaak 
wordt de tuin gezien als verlengstuk 
van de woning, maar niet voor deze 

tuinarchitect. “Ik wilde van de tuin 
echt een tuin maken, dus in contrast 
met de woning en het gebouwde 
waarin je binnen bent”, legt Jeroen 
uit. “Ik wilde de tuin echt een natuur-
lijke uitstraling geven.” Door in het 
midden een grote, natuurlijk ogende 
border te creëren, plaatste hij de 
beplanting centraal. “Deze border 
maakt de tuin meteen spannend en 
interessant want je kunt er linksom 
en rechtsom omheen. Erachter is  
ook nog een hele ruimte, dat is  
interessant om te gaan ontdekken.” 
Links van de middenborder is het 
hoofdterras met eettafel, rechts  
achterin de loungehoek. “Op beide 
plekken kun je lekker zitten, maar 
de tuin is ook zo ontworpen dat je 
– al die dagen van het jaar dat je 

TUIN 
Achtertuin van 11,5 x 9 m 
op het zuiden.
WONING
Nieuwbouw twee- onder-
een-kapwoning.
BEWONERS
Jong gezin met één kind.
WENSEN
• groene tuin
•  speelmogelijkheid 

voor het kind
•  lekker kunnen zitten, 

zowel in de zon als in 
de schaduw

‘Ik wilde van de tuin echt een tuin maken, dus in contrast 
met de woning en het gebouwde waarin je binnen bent.’

De combinatie van siergrassen en vaste planten geeft de centraal gelegen border een natuurlijk karakter. 
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niet buiten zit – vanuit binnen volop 
op de tuin uitkijkt. Dan zie je één 
groot plantengeheel, zonder dat je 
tegen een tafel of bank aankijkt.” 

Beplanting in lagen
De beplanting creëert hier vanzelf 
de plekken, legt Jeroen uit. “Links 
ontstaat een terras waar je ook nog 
even op zo’n wit muurtje kunt zitten. 
Rechts is een paadje tussen de 
beplanting door en dat geeft weer 
een eigen ervaring, je komt dan ach-
terin uit bij de loungebank. Ze wilden 
dat de tuin ook voor hun zoontje 
interessant is, zonder dat het oogt als 
een speeltuin, vandaar dat er links 
achterin een trampoline is gekomen, 
maar die zit een beetje verscholen 
tussen de beplanting waardoor er 
meteen een soort geheim plekje 
ontstaat.” 
Drie meerstammige bomen (Gleditsia 
triacanthos ‘Sunburst’ ofwel valse 
christusdoorn) zorgen voor hoogte 
achter in de tuin. Ze zijn essentieel 
voor het beeld dat Jeroen wilde 
creëren, een gelaagde beplanting. 
“Het hele achterdeel is hier een 
vlak met bomen. Het groen is daar 
als het ware in de hoogte opgetild. 
De beplanting is in lagen bedacht; 
vanaf boven is de hele tuin groen, 
maar onder de bomen ontstaat een 
ruimte onder het bladerdek. De 
bomen zijn inmiddels wat groter en 
de onderste takken zijn opgekroond, 
waardoor je ook achter die bomen 
een ruimte krijgt.” De diverse lagen 
zorgen niet alleen voor een boeiend 
beeld, maar ook voor diepte. Vanuit 
binnen ervaar je dat goed. Eerst zie 
je de beplanting in de middenborder 
waar je tussendoor kijkt. Erachter 
staan de bomen, dan een laag, 
wit muurtje met ervóór een smalle 
rand beplanting en erachter een 
strook met Eupatorium maculatum 
‘Atropurpureum’ (koninginnekruid) 
die ‘s zomers karmijnroze bloemen 
geeft aan zeker 2 m hoge stengels. 

Rustige basis
Als je vanaf de openslaande deuren 
om de middenborder heen loopt, 
ervaar je de tuin weer heel anders. 
Op de brede strook met fijn maas-
grind achter in de tuin ontstaat er 
ruimte tussen de stammen en kun 
je in de schaduw zitten of een spel 
doen, bijvoorbeeld jeu-de-boules. 
De overige verharding bestaat uit 
gebakken klinkers. Hun donkere 
tint brengt warmte in deze nieuw-
bouwtuin en vormt een contrast met 
het lichte grind en met de strakke, 
witte wanden. “Al met al vormen de 
gebakken klinkers een rustige basis, 
zodat de beplanting goed tot zijn 
recht komt”, aldus de tuinarchitect. 
Ook de witte muurtjes vormen een 
rustig kader. Het lijkt alsof ze gestuukt 
zijn, maar schijn bedriegt; het zijn 
lichtgewicht kunststof blokken (van 
Luxcom) die weinig onderhoud 

vragen en makkelijk zijn schoon te 
maken. Een betonfundering is niet 
nodig, deze blokken leg je eenvoudig 
op een rand opsluitbanden. “Op 
zich ben ik een voorstander van pure 
materialen en niet van kunststof”, 
bekent Jeroen. “Ik gebruik ze nu 
niet meer maar het had hier zeker 
wel voordelen. Zware constructieve 
muren zijn soms wat overdreven als 
zitmuurtje, met deze lichtgewicht 
elementen is bespaard op grondstof-
fen en materialen in deze tuin. Wat ik 
nu eerder zou doen, is zo’n muurtje 
van beton maken. En laat het dan 
maar vergroenen en vergrijzen en 
scheuren.”

Transparant en luchtig
Naast het ontwerp vindt Jeroen ook 
de beplanting heel geslaagd en 
niet alleen omdat deze het hele jaar 
door veel afwisseling geeft. “Er is een 
mooie verhouding tussen grassen 
die voor structuur zorgen en tussen 
bloemen die wat kleur geven, maar 
niet té veel. Doordat het zeker vijftig 
procent grassen zijn, geeft het lang 
een natuurlijk beeld en die bloemen 
komen er zo’n beetje tussendoor. 
Door de grassen houd je toch rust 
en een basis van groen. Die luchtig-
heid werkt heel goed, juist omdat 
de beplanting midden in de tuin 
staat, voelt deze niet heel erg als 
een massa. Je kunt er nog doorheen 
kijken hier en daar, het is transparant 
en luchtig waardoor het ruimtelijk 
blijft.”

Boom met pluspunten
Aanvankelijk wilde Jeroen drie krentenboompjes (Amelanchier 
lamarckii) in deze tuin planten. Uiteindelijk koos hij voor de valse 
Christusdoorn Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’. Waarom? “In het 
voorjaar komt deze boom laat in blad dus op het moment dat je 
nog lekker van het voorjaarszonnetje wilt genieten, schijnt de zon 
er nog gewoon doorheen. Op het moment dat de zon echt heet 
wordt in de zomer, geeft hij schaduw. Hij blijft sowieso vrij 
transparant dus hij laat veel licht door”, aldus de tuinarchitect. 
Bovendien loopt deze Gleditsia goudgeel uit in voorjaar, waarna 
de bladeren in de zomer naar groengeel kleuren. Ook de gele 
herfstkleur is erg decoratief. Hoogte: 6-10 m Breedte: tot 7 m.

De trampoline valt tussen de beplanting amper op. 
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Planten 
met een 

natuurlijke 
look

1 Echinacea pallida (bleke zonnehoed)
De lange, hangende lintbloemen maken van 
deze zonnehoed een opvallende verschijning. 

Houdt niet van natte voeten. 
bloei: juli-september | hoogte: 80 cm 

standplaats: zon

2 Gaura lindheimeri (prachtkaars)
Deze luchtige plant weeft zich met zijn lange, 
slappe stengels mooi tussen andere planten 

door. Helaas valt hij in de winter nogal eens weg. 
bloei: juli-september | hoogte: 75 cm 

standplaats: zon

3 Sanguisorba obtusa 
(Japanse pimpernel)

De dikke, helderroze bloeiaren hangen enigszins 
over en torenen op lange stelen boven het blad 

uit. Houdt niet van droge grond. 
bloei: juli-september | hoogte: 90 cm 

standplaats: zon

4 Briza media (bevertjes)
Dit polvormende siergras bloeit in het voorjaar 
met mooie overhangende stengels met platte 

aren. Houdt van vochthoudende grond. 
bloei: mei-juni | hoogte: 70 cm 

standplaats: zon

5 Thalictrum delavayi (Chinese ruit)
Zijn ijle, hoge bloeipluimen vormen een wolk 

van kleine lila bloempjes met opvallende 
roomwitte meeldraden. 

bloei: juni-september | hoogte: 150 cm 
standplaats: halfschaduw

6 Monarda ‘Squaw’ (bergamotplant)
Met zijn felrode bloemen zorgt deze vaste plant 

voor een fraai accent in de border. Goede 
bijenplant. 

bloei: juli-augustus | hoogte: 90 cm 
standplaats: zon-halfschauw

7 Liatris spicata (prachtschaarde)
De dichte, paarse bloeiaren komen tevoorschijn 
tussen grasachtig blad en trekken veel vlinders 

en bijen.  
bloei: juli-september | hoogte: 80 cm 

standplaats: zon-halfschaduw

8 Sedum spectabile ‘Herbstfreude’ 
(roze hemelsleutel)

Tijdens de bloei verkleuren de bloeischermen 
van deze makkelijke vaste plant van roze naar 

intens karmijnroze.   
bloei: augustus-oktober | hoogte: 50 cm 

standplaats: zon

MEER WETEN OVER DEZE PLANTEN? 
Kijk in de plantengids op www.tuinseizoen.com 

onder het kopje Tuinieren.
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Jeroen Hamers

TUINONTWERP
Jeroen Hamers
Den Bosch
www.jeroenhamers.nl 
instagram: jeroen_hamers

TUINAANLEG
Hopman Tuinen en 
Bestrating
Tienhoven
www.hopmanbestratingen.nl

De tuin is aangeplant door 
Jeroen Hamers.

Legenda
1 gebakken klinkers
2 hoofdterras
3 border
4 vijg in pot
5 loungebank
6 valse Christusdoorn
7 wit muurtje
8 trampoline
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Vanuit elke plek van de tuin én vanuit binnen is er vol zicht op de weelderige middenborder. 


