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SCHUTTINGEN
EN HOKJES

A

ls mensen het hebben over ‘hokjesdenken’, wordt dat negatief bedoeld.



De Swing van
Thor ter Kulve
verandert een
boom of een
lantaarnpaal in
een handomdraai in een
speelplek.

Iemand in een hokje stoppen maakt dat
je minder naar persoonlijke eigenschappen kunt kijken. De hokjes in nieuwbouwwijken die we tuinen noemen, zijn ook vaak
niet persoonlijk. Maak je van bovenaf een foto, dan zie
je bijna overal tegels, omringd door saaie schuttingen.
Met hooguit een pluk gras en een plant in een pot,
want tuinieren is kennelijk aan maar weinig moderne
gezinnen besteed.

FOTO’S WELTEVREE

Toch worden we ook een beetje gedwóngen
minder groen te wonen. Uit onderzoek van

containerverhuurbedrijf Regiocontainer in 2019 blijkt
dat bij nieuwbouwwoningen gemiddeld 90 procent
van het perceeloppervlak uit woonoppervlak bestaat,
bovenverdiepingen
meegerekend. Voor
het bedrijf is die
kennis relevant om
de maatvoering
van hun grof afvalcontainers per wijk
te bepalen. In de
jaren 50 werden
er nog huizen
gebouwd op percelen van bijna 190
vierkante meter.
De huizen zelf waren relatief klein. Vervolgens werd
elk decennium het perceel en dan vooral de tuin een
stuk kleiner. Het woonoppervlak schommelt een
beetje, maar groeide flink in verhouding tot de tuin.

‘Groen verkoelt,
houdt water vast
en doet ook iets
goeds met je
gezondheid’

 Hoe ongelijk de ondergrond ook is, de aluminium Bended-tafel
zal niet wiebelen.  In al zijn eenvoud zit de Fieldchair van
Weltevree comfortabel en is hij eenvoudig mee te nemen.

Ruimte is schaarser geworden en de grondprijs
stijgt. Om iets te doen aan de prijs van een nieuwe

Weldaad in plaats
van overdaad

woning, is een kleiner perceel een aantrekkelijke
optie. Het is óók een cultuurverandering, weten
stedenbouwkundigen. In Eindhoven liet Philips in
de jaren 20 voor de medewerkers huizen bouwen met
diepe tuinen om hun eigen groente te verbouwen.
Die tijd ligt ver achter ons.
Het tij is natuurlijk wel te keren. Moestuinieren
wordt onder hippe twintigers en dertigers weer
populair en vanuit klimaatoverwegingen zijn er alleen
maar redenen om de tuin te vergroenen. Groen verkoelt, houdt water vast, bevordert de biodiversiteit
en het schijnt ook iets met onze gezondheid te doen.
Alleen al als we naar een boom kijken, vermindert de
stress in ons lichaam.
Het is te hopen dat de campagnes van onder meer
Stichting Steenbreek (pag. 6 en 7) in goede aarde vallen. Is de tuin klein, denk dan in ieder geval eens aan
een groene afscheiding met de buren. Dat opgesloten
hokjesgevoel zou zomaar kunnen verdwijnen als je
met elkaar afspreekt de schuttingen af te breken.

Designlabel Weltevree
ontwerpt duurzame
(tuin)producten vanuit
de stelling: rijkdom is
bereikbaar zodra je de
deur uitstapt.

zijn schaarser geworden, zodat we
ons vaker kunnen afvragen wat we
nu écht willen in dit leven. Kopen
we die nieuwe auto voor de buitenwereld of voor onszelf? Met
Weltevree willen we herdefiniëren wat luxe is. Dat rijkdom
bereikbaar is zodra je de deur uit
stapt, of je nu je balkon, de tuin of
het park om de hoek betreedt.’’

Mobiele schommel

D
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e buitenruimte is niet
langer een entree waar je
doorheen moet om binnen te komen, of de plek
waar je je alleen maar in
een tuinmeubel laat zakken met een
koud biertje erbij. Buiten is een plek
om te ervaren, om van te genieten,
om te sporten, het hoofd leeg te
maken en – belangrijker dan ooit in
coronatijd – om samen te zijn met
degenen die we liefhebben.
Het Nederlandse designlabel
Weltevree ontwerpt vanuit die
gedachte ingenieuze (buiten)producten die duurzaam, innovatief én
oogstrelend zijn. Bülent Yokus, ceo:
,,Weltevree is ontstaan vanuit de
gedachte dat niet het bezitten en
tentoonspreiden van steeds meer
luxe ons grootste goed is, maar dat de
tijd en de ervaringen die we met anderen delen dat zijn. Die laatste twee

Samen met gevestigde en nieuwe
namen uit de designwereld ontwerpt Weltevree producten die
mensen stimuleren om hun omgeving op een nieuwe manier te verkennen en te gebruiken. ,,Een mooi
voorbeeld hiervan – en representatief voor al onze producten – is de
mobiele schommel van Thor ter
Kulve in de Weltevree-collectie’’,
zegt Yokus. ,,Het frame in de vorm
van een driehoek ziet er bedrieglijk

‘Een product dat
niet vernieuwend
is, heeft weinig
bestaansrecht’
—Bülent Yokus, ceo Weltevree

 Bülent

Yokus

eenvoudig uit, maar verandert een
boom of lantaarnpaal in een handomdraai in een speelplek. Zowel het
idee als het ontwerp zijn origineel,
het product activeert je en is duurzaam. Een product dat niet vernieuwend is, heeft weinig tot geen
bestaansrecht. We denken daarom
twee keer na voor we iets in productie nemen. Het ontwikkelen kan
jaren duren omdat bijvoorbeeld
recyclingtechnieken niet voor het
oprapen liggen. Het is voor ons niet
verenigbaar om iets te realiseren
waarbij niet is nagedacht over de
impact die het heeft op de aarde.
,,Buiten-zijn is een helder belang
geworden. In feite heeft corona ons
wat dat betreft vijf jaar vooruit gekatapulteerd. We zullen uiteraard
weer de dingen doen die we voor
corona deden. Maar het buitenleven
zal daar een belangrijke rol in blijven
spelen.’’ –Marlous Snijder
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Ze zijn van levensbelang
voor de bestuiving van
gewassen en gedijen in
de ecodiverse omgeving
van een stad.

Bijen
in de
stadstuin
FOTO’S ANGELIEK DE JONGE

rijn Kieviet is stadsimker.
In alle eerlijkheid: in eerste instantie omdat hij
honing erg lekker vindt.
Maar, gezien zijn achtergrond als bioloog, ook omdat de
honingbij een oneindig interessant
beestje is. En omdat de insectenpopulatie wel een beetje hulp kan
gebruiken.
,,Honingbijen hebben een voordeel ten opzichte van hun wilde
evenknie: ze worden gemanaged
door imkers’’, zegt Krijn Kieviet. ,,Je
zou kunnen zeggen dat je als imker
een soort veehouder bent: de bij is
onder de insecten als de kip onder
de vogels. Als imkers hun werk
neerleggen, dan zal de honingbij
verdwijnen. De honingbij overwintert met een volk en is vanaf het
vroege voorjaar tot in de zomer actief.’’
De diversiteit aan bomen die
veelal in de stad te vinden is levert
een aaneenschakeling van bloei op:
,,Precies wat de honingbij nodig
heeft’’, zegt Kieviet. ,,Een volk telt
zo’n 50.000 bijen, dus er zijn nogal
wat monden te voeden. De honing-

K

bij is geen topbestuiver. Liever
neemt zij zoveel mogelijk stuifmeel mee naar de kast om de larven te voeden. De wilde bij (er zijn
358 soorten) heeft de mens niet
nodig om te overleven. Zij leeft
korter en begin pas in het voorjaar
met de bouw van een nieuw volk.
De wilde bij is wel een topbestuiver die veel stuifmeel van de ene
naar de andere bloem brengt.’’

Ecosysteem
Beide bijen zijn even belangrijk in
de keten van schakels die ons ecosysteem is, stelt Kieviet. Hoe meer
schakels dat systeem heeft, hoe

‘Als imkers hun
werk neerleggen,
zal de honingbij
verdwijnen’
—Krijn Kieviet, bioloog en imker

steviger het is. Daarom is biodiversiteit zo ontzettend belangrijk:
dieren en planten hebben zichzelf
aangepast aan de specifieke omstandigheden van een gebied.
Om hun hele levensduur voorzien
te zijn van voedsel, hebben bijen
planten met verschillende bloeitijden nodig. En die verschillende
bloeitijden ontstaan alleen met een
diversiteit aan inheemse bloemen
en bomen.
Door globalisering verschijnen

䊱 Biologieleraar Krijn Kieviet
houdt zijn bijen op het dak van de
school van zijn kinderen, hartje
Utrecht.

exoten in onze natuur waarop inheemse fauna niet is ingespeeld.
Kieviet: ,,Neem een Nederlandse
zomer- of wintereik en schud eens
flink aan zijn takken; er vallen zo’n
honderd verschillende soorten
insecten uit. Doe je dit met een
Amerikaanse eik, dan zal dat
slechts een boel kleine zwarte
vliegjes en larven van lieveheersbeestjes opleveren. Evolutie is een
traag proces en het duurt daarom
lang voordat onze inheemse soorten zich hebben aangepast aan
nieuwe bewoners. Daarom kunnen
buxusmot of eikenprocessierups zo
welig tieren: ze worden door onze
inheemse fauna nog niet herkend
als voedsel.’’

Bijendans
Maar terug naar de bezige bijen.
Die kunnen elkaar vertellen waar
een goede nectarbron is. Ze laten
dit weten aan hun soortgenoten
door middel van een bijendans.
,,Ze bewegen in de vorm van een
achtje waarbij de hoek van het
achtje en de lengte van het middelste stuk bepalen hoe ver het vliegen en in welke windrichting de
nectar te vinden is. Het enthousiasme van het dansje laat zien
hoeveel nectar er te halen valt’’,
legt Krijn Kieviet uit. ,,Een oneindig interessant schepsel.’’
–Marlous Snijder

Zelf bijen
houden?
Voor elke beginnende imker
is het goed om een cursus te
volgen bij een lokale imkervereniging. Krijn Kieviet verwijst
naar bijenhouders.nl/cursussen
Bij Kosmos verschijnt het boek
Bijen houden – stap voor stap
van Kaspar Bienefeld.
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䊳 Kijk eens op
Marktplaats:
veel hobbyisten
kweken plantjes
op en verkopen
die tegen lage
prijzen.

Groen: echt
niet meer werk
dan tegels
Tenzij je een zentuin aanlegt of als een legerleider
je planten in het gareel wenst te houden, is een
groene tuin niet intensief in onderhoud, weet
tuinman Casper Boot uit ervaring.
asper Boot valt met de
deur in huis: ,,‘To plant
a garden is to believe in the
future’, de uitspraak is van
Audrey Hepburn en actueler dan ooit’’, zegt de natuurgids,
vogelaar en tuinman. ,,Door groen
terug te brengen in de tuin, geef je
een stukje broodnodige natuur terug
aan de aarde. Het formaat van je tuin
maakt daarvoor niets uit. Alle groene
tuinen bij elkaar vormen samen één
groot natuurgebied.’’
Boot vervolgt: ,,Hoe wilder de
tuin, hoe meer vogels, insecten en
andere dieren hem zullen bezoeken.
Laat bladeren liggen, of hark ze in de
borders. En ga niet gelijk in het
najaar snoeien, maar wacht daarmee
tot het einde van de winter. Het zogenoemde winterskelet biedt vogels
extra beschutting. Ook is er geen
objectieve definitie van onkruid.

C

‘Met groen in
de tuin geef je
broodnodige
natuur terug aan
de aarde’
—Casper Boot, zilverblauw.nl

䊱 Hoe wilder
de tuin, hoe
meer vogels,
insecten en
andere
dieren hem
bezoeken.

Met andere woorden: als je ‘onkruid’
mooi vindt, hoef je het echt niet systematisch te verwijderen. In feite
hoef je voor de wilde tuin alleen
voor een diversiteit aan planten en
bloemen te zorgen. Biodiversiteit is
namelijk van groot belang voor het
behoud van natuur. Je kunt daaraan
bijdragen door een ‘bijenmengsel’ te
zaaien of – niet noodzakelijk, maar
wel ontzettend bevredigend – een
pluktuin aan te leggen. Dat kan
trouwens zowel in je tuin als op je
balkon prima!
,,De kleurrijke bijenmengsels
– een zaadmix van bloeiende plan-

ten – die je bij supermarkten en
budgetwinkels koopt zijn populair
door hun lage prijs, maar bevatten
vaak niet de juiste (inheemse) planten die onze bijen en vlinders nodig
hebben om zich voort te planten.
Cruydt-Hoeck heeft een groot
assortiment inheemse wildeplantenzaden en de website staat vol
(kweek)tips. Wil je alles weten over
het aanleggen van een pluktuin, lees
dan het boekje Pluktuin van Uitgeverij Snor (dewereldvansnor.nl). FAM
Flowerfarm (famflowerfarm.nl)
verkoopt onder meer gifvrije dahlia-, tulpen- en narcissenbollen.
Ook grotere ketens zoals Intratuin
lijken overstag te gaan als het gaat
om biodiversiteit. Ze hebben
momenteel een leuke actie om je
tuin te vergroenen: intratuin.nl/
levedewildernis’’, zegt Boot.

Budget
,,Het aanleggen van een tuin hoeft
geen financiële aderlating te betekenen. Zoek bijvoorbeeld eens op
Marktplaats naar planten. Er zijn

䊲 Ook bosuilen zijn welkom
bij Casper Boot.

veel hobbyisten die biologisch
plantjes opkweken en die tegen lage
kosten verkopen. Op Sprinklr.co
bestel je je eigen inheemse microbos, balkontuintje of borderpakket.
Of ga zelf kweken en stekken, het internet staat vol met werkomschrijvingen. Het zal misschien niet altijd
goed gaan, maar ook fouten maken
hoort erbij. Dat is het mooie van de
natuur: je leert er iedere dag iets bij.
Om uiteindelijk een plant uit zo’n
klein zaadje te zien komen is pas
echt onbetaalbaar!’’
–Marlous Snijder

䊱

Een vijver
in de tuin
vergroot de
biodiversiteit
met allerlei
soorten.
FOTO’S ANKI WIJNEN,
ZILVERBLAUW.NL

䊲 De tuin van
Casper Boot
is verrijkt met
dit A-framehuisje.
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De gevel

De tegelwippers
TEKST CASPAR PISTERS
FOTO’S RICK ARNOLD

Steen inruilen voor groen, dat
is wat geveltuinpromotor
Raymond Landegent wil. Een
levendige stad, met divers groen
dat beschermt tegen extreme
hitte of wateroverlast.
Roel van Dijk van Stichting
Steenbreek is zijn strijdmakker.

otterdammer Raymond Landegent
riep het eigenlijk
in een opwelling
toen hij vorig jaar
door corona ineens
thuis duimen zat
te draaien: ‘Ik wil
dit jaar duizend
geveltuinen aanleggen in Rotterdam’. Dat is gelukt, de teller staat
inmiddels op ruim duizend tuintjes
en waarschijnlijk zijn het er meer,
zegt Landegent. Hij verwijst met een
knipoog naar een term die de verspreiding van het coronavirus aanduidt: ,,Ik schat in dat het reproductiegetal voor geveltuintjes ongeveer
1,5 is. Zien tuinieren doet tuinieren.
Als iemand in de straat ermee begint, gaan buren het vaak ook doen.
Niet iedereen die een tuintje heeft
aangelegd, heeft zich aangemeld bij
mijn actie. Ik denk dat er zo’n 1500
geveltuinen bij zijn gekomen in
Rotterdam.’’

R
De langste

䊲

Raymond Landegent schat in dat het reproductiegetal
voor geveltuintjes ongeveer 1,5 is. ‘Zien tuinieren doet
tuinieren.’

Daaronder ook de langste geveltuin
van Nederland – goed voor tweehonderd meter gevel – tegen het
markante appartementencomplex
De Peperklip, dat ook al kan bogen
op de langste natuurtuin van Nederland op het dak van een gebouw.
Landegent telt ’m netjes mee als
slechts één geveltuin. En Rotterdam
troeft daarmee terloops Amsterdam
af, tot vorig jaar recordhouder met

‘Geveltuinen
spelen ook
een rol in de
beheersbaarheid
van het klimaat’
—Roel van Dijk,
Stichting Steenbreek

een geveltuin van 120 meter. ,,Ik
zocht naar een leuke stunt om de
campagne onder de aandacht te
brengen’’, vertelt hij. ,,In juni hebben
we ook een geveltuin van 140 meter
aangelegd. Mensen werden heel blij
van de actie. In no time hadden we
de vrijwilligers bij elkaar, vijftig
mensen hebben geholpen met aanleggen. De gemeente heeft betaald
voor de aanleg van de bakken, de
materialen, de plantjes en de aarde.’’
Vijftienhonderd geveltuinen erbij
betekent heel veel stoeptegels eruit,
want daar is het Landegent om te
doen. In totaal kwam er met de actie
een strook van zo’n vier tot zes kilometer groen bij in Rotterdam, wat
neerkomt op ongeveer 0,2 tot 0,3
hectare.
Helemaal uit het niets kwam de
actie van Landegent niet. Met zijn
bedrijf Groenemorgen houdt hij
zich bezig met duurzaamheid en
groene campagnes. De succesvolle
Rotterdamse campagne krijgt landelijk navolging in samenwerking met
Stichting Steenbreek. Deze club zet
zich op nationaal niveau in voor het
vergroenen van particuliere tuinen,
bedrijventerreinen en openbare
ruimtes. In onder meer Alkmaar en
Oss wordt ook een geveltuinenactie
opgezet.

Groen beschermt
,,Een geveltuin heeft een enorme
impact op de belevingswaarde van
een straat’’, zegt Roel van Dijk,
directeur van Steenbreek. ,,Tijdens
deze corona-periode is heel duidelijk
geworden hoeveel behoefte er is aan
groen, juist ook in de stad. De straat
gaat er levendiger uitzien met groen
en bloemen, maar de geveltuinen
spelen ook een rol in de beheersbaarheid van het klimaat. Groen
beschermt tegen extreme hitte. De
planten zorgen ook voor een betere
waterafvoer en voor biodiversiteit.’’
Van Dijk raadt aan om ook te zorgen voor groen dat de hoogte ingaat:
,,Een klimplant zorgt ervoor dat de
gevel minder warmte opneemt en
afgeeft op hete dagen.’’
Staan er bomen in de straat, dan
biedt dat vaak ook mogelijkheden
voor een tuintje in de zogeheten
boomspiegel, de grond rondom een
boom. Van Dijk: ,,Vaak zijn dat plekken waar honden hun behoefte doen
of waar fietsen tegenaan worden
gezet. Maak je er een tuintje van
dan knapt de straat aanzienlijk op.
Gemeenten hebben regelingen
en subsidies om te stimuleren dat
mensen geveltuinen en boomtuinen
aanleggen. Informeer daar naar op
de website van je gemeente. Soms
legt de gemeente het tuintje voor
je aan, waarna je het zelf kunt
beplanten.’’
Per gemeente verschilt wat de afmeting en diepte van een geveltuin
mag zijn, er moet voldoende loopruimte overblijven. Bij een
monumentaal pand wordt bekeken
of het tuintje past bij het karakter
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䊲 Roel van Dijk: ‘Een
klimplant zorgt ervoor
dat de gevel minder
warmte opneemt en
afgeeft op hete dagen.’

Aan de slag
Ook zin in een groene façade? Volg deze vier tips
en zorg dat je tuintje een succes wordt.

1

Informeren

Ho, stop, niet zomaar een rij tegels
uit de stoep voor je
woning trekken.
Raadpleeg eerst de website van je gemeente. In
bijna alle gemeenten is
het toegestaan om een
geveltuin aan te leggen,
maar overal zijn de regels
net iets anders. Zo kan
het per stad of gemeente
verschillen hoe diep een
geveltuin mag zijn.
Meestal is dat niet meer
dan 60 centimeter, soms
ook maximaal 45 centimeter. Belangrijk is dat er
genoeg ruimte overblijft
voor de andere trottoirgebruikers.

2

Aanleggen

In sommige
gemeenten
hoef je een
geveltuin alleen
maar aan te vragen; het
aanleggen doet de gemeente, waarna je de
grond zelf kunt beplanten.
Zo niet, dan kun je zelf
de handen uit de mouwen
steken.
De tegels die vrijkomen
steek je op hun kant in de
grond, zodat ze als afrastering dienen. Die is nodig
om te voorkomen dat de
straat verzakt. Let op de
kwaliteit van de grond.
Soms moet je eerst zand
afvoeren en vervangen
door gezonde aarde om
plantjes te laten groeien.

van het pand. Soms is er toestemming nodig van de eigenaar of
verhuurder van een pand. In het
geval van een boomtuintje bekijkt
de gemeente of de plek zich ervoor
leent, en eventueel wat ervoor nodig
is om een boomspiegel geschikt te
maken voor beplanting. In sommige
gevallen neemt de gemeente ook dit
voorbereidende werk uit handen.
Van Dijk, bemoedigend: ,,Als je als
bewoner zelf met een groen initiatief op de gemeente afstapt, zullen
ze doorgaans kijken hoe ze je daarin
tegemoet kunnen komen’’, is zijn
ervaring.
Is het altijd de bewoner van de
begane grond die een geveltuin aanlegt en onderhoudt? Dat hoeft niet,
zegt Landegent: ,,Daarover kun je
afspraken maken met elkaar, dat is
een kleine moeite. Het is een bijkomend mooi effect: ben je met een
geveltuin bezig, dan is dat goed voor
het burencontact. Je hebt altijd wel
even een praatje met iemand. Mensen die een mooie geveltuin hebben,
vinden het vaak ook belangrijk om
goed voor hun omgeving te zorgen.
Je maakt de straat gezelliger.’’

Connectie
Vergt een geveltuin veel onderhoud?
Meestal niet, zegt Landegent: ,,Je

‘Een geveltuin
is goed voor het
burencontact,
je hebt altijd wel
een praatje met
iemand’
—Raymond Landegent,
#nktegelwippen

mag de natuur best een beetje zijn
gang laten gaan, dat is het minste
werk. Hoe groter de tuin, hoe meer
onderhoud nodig is. Tegenover
De Peperklip zit toevallig stadskruidentuin Rotterdamse Munt
waarvan de medewerkers hebben
toegezegd het beheer van die tweehonderd meter geveltuin op zich te
nemen. Maar over het algemeen gaat
het slechts om een klein stukje
groen. Als je ervoor zorgt dat de
bodem goed begroeid raakt met
bodembedekkende planten of wordt
bedekt met houtsnippers, heb je er
minder omkijken naar. De houtsnippers zorgen ervoor dat er minder
vocht uit de bodem verdampt, zodat
je niet zo vaak water hoeft te geven.’’
Wat Landegent betreft zouden
gemeenten in stadse straten standaard een geveltuin bij woningen
moeten aanleggen: ,,Laat de
gemeente uitgaan van het goede in
de mens. Zorg ervoor dat je het
bewoners zo gemakkelijk mogelijk
maakt om er iets in te zetten. Een
straat zonder geveltuin is een heel
trieste aangelegenheid eigenlijk.
Alleen maar steen, daar wordt
niemand vrolijk van. Mensen zijn
de connectie met de natuur verloren.
We moeten het groen weer terug
brengen in de stad.’’

3

Beplanten

Hou bij het
beplanten van
je geveltuin
rekening met
de stand van de zon.
Sommige planten houden
van volle zon, andere
doen het juist beter in de
schaduw. Zet – in overleg
met eventuele bovenburen en mits toegestaan
– een mooie klimmer
tegen de gevel, dan strekt
het groen zich ook in de
hoogte uit. Let op: sommige klimplanten hechten
zich aan de gevel (en tas-

ten de muur aan; check
eerst het huishoudelijk
reglement), andere moeten met spandraad of een
andere klimhulp worden
geleid. Blauwe regen
groeit spectaculair en
bloeit soms wel tweemaal
per jaar. Een doornloze
braam hangt eind augustus vol met eetbaar fruit.
Met bodembedekkers
– planten die over de
grond ‘kruipen’ – voorkom
je dat hondeneigenaren
je tuintje aanzien voor
uitlaatplek. Plant wat bollen – narcissen, krokussen, tulpen – die elk jaar
opnieuw vroeg in het
voorjaar de lente aankondigen in je straat. Tip:
ongetwijfeld kom je ergens uitbundig bloeiende
stokrozen tegen die in
augustus volhangen met
zaaddozen. Daar mag
je gerust een paar
van bietsen.

4

Onderhouden

Zo veel moeite
is dat niet: let
vooral in de
zomermaanden op hoe de
planten erbij staan. Leeg
wekelijks een gietertje
boven de planten als het
nodig is, en als het erg
heet is wat vaker. Geef
voor extra succes de
planten in het voorjaar en
in de zomer om de paar
weken wat plantenvoeding. Een geveltuin leent
zich prima voor vaste
planten die de wintermaanden doorstaan. Wat
terugsnoeien in voor- of
najaar volstaat, maar zelfs
dat is vaak niet nodig.

‘Blauwe
regen groeit
spectaculair
en bloeit wel
twee keer
per jaar’
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Vakman

Henk Zandee van Allure Tuinen, onderdeel
van Weverling Groenproviders in het ZuidHollandse Monsteren

‘‘A

ls mensen tegen me
zeggen: ‘Bestraat
maar dicht’, dan
stuur ik ze door naar een stratenmaker, zegt hovenier Henk
Zandee. Natuurlijk heb je een
terras nodig in je tuin, en misschien wel twee. Maar alsjeblieft, vergroen je tuin. Met een
goed uitgekiend beplantingsplan hoeft dat helemaal niet
veel werk te zijn.’’
De juiste planten op de juiste
plek, dat is in kort bestek de essentie van zo’n plan. ,,Kien het
goed uit’’, zegt Zandee. ,,Waar
komt de zon, waar heb je schaduw? Waar komt vervolgens je
terras, het pad ernaartoe? En
welke planten hebben veel zon
nodig, welke staan juist graag
in de schaduw? Als je kijkt naar
de bloeiperiodes van planten,
kun je ervoor zorgen dat je
vanaf de lente tot het najaar
bloeiende planten in je tuin
hebt, en ’s winters wat winterhard groen. Zet de planten niet
te dicht op elkaar zodat ze naar
elkaar toe kunnen groeien.
Geef de tuin twee, drie jaar de
tijd om volwassen te worden.
Er omheen schoffelen kan
eigenlijk nauwelijks nog als de
planten vol in het blad staan.
Het enige wat je dan nog te
doen staat, is af en toe snoeien
in het voorjaar en eventueel in
het najaar. En zo nu en dan het
gras maaien.’’
Een groene tuin staat niet per
se gelijk aan een wilde tuin,
benadrukt Zandee. ,,Je kunt in
je tuinontwerp heel strakke
lijnen hanteren, en vervolgens

TEKST CASPAR PISTERS FOTO’S RICK ARNOLD

Tuinieren
als een
hovenier

in de borders zelf het groen zijn
gang laten gaan. Juist dat contrast werkt heel mooi.’’
Ook in een kleinere tuin is
qua vergroenen veel meer
mogelijk dan mensen vaak
denken, voegt hovenier Zandee
toe. ,,Koppel bijvoorbeeld je
regenpijp af van het riool. Laat
het water wegstromen in een

‘Een groene tuin
staat niet per se
gelijk aan een
wilde tuin’
zogenaamde wadi, een verlaagd
deel in de tuin waar het water
wordt opgevangen en op natuurlijke wijze de bodem kan
inzakken. Binnen de kortste
keren begint op zo’n plek leven
te ontstaan, een klein vochtig
klimaatje. Leg er een flinke uitgeholde steen in of een drinkschaal waarop vogels kunnen
landen. Een vogeltje dat zich
wast in het water, hoe leuk is
dat voor de kinderen? En voor
jezelf. De meeste tuinen zijn
omheind met schuttingen.
Als je er samen met de buren
poortjes in maakt van veertig
bij veertig centimeter, geef je
egeltjes de kans om van tuin tot
tuin te trekken. Laat de bladeren liggen ’s winters. Het
scheelt werk, geeft voeding aan
je tuin en allerlei beestjes kunnen er lekker in scharrelen.’’

Wie geen groene vingers heeft maar wel genoeg budget,
schakelt beter vakmensen in voor aanleg en onderhoud van de
tuin. Maar wat te doen als de pro’s het te druk hebben?
Anno Kuindersma van hoveniersbedrijf Anno 2000 in Dronten
ovenier Anno Kuindersma komt met een
pragmatische kijk op het
tekort aan hoveniers: ,,Als je de
natuur het werk laat doen, hebben we waarschijnlijk minder
hoveniers nodig.’’
Hij zegt het met een glimlach,
maar hij bedoelt het wel degelijk
serieus. ,,Mensen willen graag
een onderhoudsvriendelijke tuin
waarnaar ze niet om hoeven te
kijken. Wat je dan al gauw ziet
gebeuren, is dat ze een leuk

H

steentje uitzoeken en de boel
bestraten. Of de tuin wordt volgestort met kiezels. Kattenbaktuinen noem ik dat. Een paar betonnen bakken met een plantje
erin en klaar. Terwijl mensen
tegelijkertijd de waarde van
groen onderkennen en snappen
dat het belangrijk is. Met name
in de stad, waar sowieso heel veel
steen is, is extreme hitte ’s zomers heel goed voelbaar, de gevolgen van een extreme plensbui
zichtbaar. Groen is daar een op-

lossing voor. Het voert water geleidelijk af en biedt beschutting
tegen de warmte. Als een groene
tuin de kans krijgt zich goed te
ontwikkelen, kan het zijn dat je
er juist minder werk aan hebt.
Zo’n tegeltuin wordt een poetstuin, je moet alsnog in de weer
tegen algen en andere aanslag.’’
Tuineigenaren die zich bij hem
melden met het verzoek de
grond bij hun huis te betegelen,
verzoekt hij vriendelijk doch beslist een stratenmaker te bellen.
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Hoveniers
gezocht!

Kuindersma: ,,Maar ik ga wel
eerst het gesprek met ze aan:
waarom kiezen ze voor die stenen? Soms staan ze alsnog open
voor een groene tuin, dan gaan
we samen een leuk project aan.’’
Behalve met tuinen houdt
Kuindersma zich onder meer
bezig met het vergroenen van
schoolpleinen. ,,Zoals onlangs
nog: drieduizend vierkante meter tegels eruit, groen ervoor in
de plaats. We kiezen dan voor
wat stevigere planten, struiken
en bomen, die kunnen wel wat
hebben. Daar waar je niet wilt

‘Een beetje in de
grond wroeten
is goed voor de
weerstand’
dat de kinderen komen, zet je
planten met stekels neer.’’
Dat klinkt wat kindonvriendelijk, maar het tegenovergestelde is waar, aldus Kuindersma: ,,Zo’n schoolplein verandert in een kruip-door-sluipdoor-oase. In de pauze kunnen
kinderen daar weer echt verstoppertje spelen en op avontuur. Je brengt ze dagelijks in
aanraking met de natuur en
geeft ze plekjes waar ze even op
zichzelf kunnen zijn. Een beetje
in de grond wroeten is heel
goed voor de weerstand. We
zijn in Nederland veel te poetserig en risicomijdend. Waarom
moet zo’n gazon helemaal strak?
De bladeren van paardenbloemen en madeliefjes zijn toch
ook groen? Met wat mensen
onkruid noemen, trek je beestjes aan, daar komen weer vogel-

tjes op af. Zo komt de natuur
je tuin in.’’
Op de schoolpleinen werkt
Kuindersma onder meer met
hoogteverschillen. Dat kan ook
goed werken in een wat grotere
tuin. ,,In de winter kun je dan
sleetje rijden als het sneeuwt.
Voor een kleintje is zo’n heuveltje sowieso al gauw een uitdaging. Erop klauteren, eraf rollen,
al die dingen zijn ontzettend
belangrijk voor de ontwikkeling
van de motoriek van je kind. We
leggen ruwe boomstammen
neer waar ze op kunnen klimmen. De schors die er vanaf valt,
daar zie je kinderen bouwseltjes
van maken. Het levert samenspel op. Vaak informeren we bij
een school na een poos hoe het
groene schoolplein bevalt. Bijna
standaard krijgen we te horen
dat het aantal conflicten tijdens
de pauzes enorm is afgenomen.
Het werkt gewoon.’’
Kuindersma hoopt dat meer
en meer mensen zich tot een
groene tuin bekeren: ,,Je zit vaak
dat buren elkaar aansteken.
Neemt de een zonnepanelen
dan zie je ze bij de andere buren
ook verschijnen. Hopelijk kan
de trend van tegels en kiezelstenen ook weer worden
omgekeerd.’’
Hij voegt er nog een ‘pro-tip’
aan toe: ,,Hou rekening met de
grondsoort waarin de planten
komen te staan. Aan de kust is
die anders dan in het binnenland. Aan rododendrons moet je
in de polder niet beginnen, dan
moet je turf en verbeteringen
laten aanrukken en dan nog
blijven ze klein. Je kunt een
monster van grond uit jouw
tuin opsturen en laten onderzoeken voor advies, bijvoorbeeld bij een ecologisch bedrijf
als Innogreen.’’

Zo’n dertienduizend
hoveniers staan ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel. Veruit
de meeste daarvan
– ruim tachtig procent –
zijn eenmanszaken, zegt
Richard Maaskant van de
Koninklijke Vereniging van
Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Sinds
enkele jaren kunnen hoveniers het werk nauwelijks
aan, aldus Maaskant.
Mensen besteden meer
aandacht en geld aan hun
huis en tuin, corona heeft
die trend versterkt. Dankzij inspanningen van de
VHG volgen meer leerlingen momenteel een opleiding tot hovenier, maar
die stromen pas over een
poos de arbeidsmarkt op.
Een hovenier inhuren is
niet alleen voor de happy
few, volgens Maaskant:
,,Ook mensen met minder
budget schakelen een
hovenier in om een tuin
aan te leggen of renoveren, en soms voor periodiek onderhoud.’’
Een richtlijn voor wat een
redelijke prijs is voor de
diensten van een hovenier, vindt Maaskant lastig
te geven: ,,De prijzen verschillen enorm, afhankelijk
van welke specifieke diensten iemand nodig heeft.
Wij raden aan om goed
naar de offerte te kijken:
staat er een duidelijke
werkwijze in omschreven
waarin wordt uitgelegd
wat er gebeurt en op welk
moment?’’
Huurt u een hovenier in
die is aangesloten bij de
VHG dan ontvangt u een
certificaat dat garandeert
dat fouten en schade
worden hersteld.

‘Hoveniers
kunnen
het werk
nauwelijks
aan’

Sander Hoogland van hoveniersbedrijf
Floridus in het Noord-Hollandse
Nibbixwoud

‘‘H

et geld dat normaal
gesproken opgaat
aan vakantie, uitjes
en een avond op stap, investeren mensen nu in de omgeving
waarin ze zich bevinden’’, verklaart hovenier Sander Hoogland de toegenomen vraag naar
zijn diensten. ,,Jullie hebben er
verstand van’’, hoor ik mensen
die ons benaderen vaak zeggen.
,,En wij hebben alle benodigde
materialen. Tuinen in Nederland worden steeds kleiner. Als
je dan ook nog ruimte moet inrichten om je eigen grasmaaier
en ander gereedschap op te
bergen, blijft er helemaal weinig meer over.’’
Hoogland heeft net weer
een nieuwe werknemer aangenomen, nadat hij zijn team
afgelopen jaar ook al met twee
personen had uitgebreid.
De hoveniers zien het als
hun missie om de Nederlandse
tuinbezitter het plezier van
groen terug te geven. Hoogland: ,,Ik wil de wereld duurzamer achterlaten dan dat ik
hem aantrof. Als
het gaat om de
afname van
groen in Nederland, dan
is iedereen het
ermee eens dat natuur
behouden moet blijven. Maar
onze eigen achtertuin gooien
we vol met tegels. ’s Zomers is
het daar niet uit te houden, laat
staan dat een vlindertje of koolmees zich in je tuin waagt. We
hebben deze wereld alleen
maar in bruikleen. Vogels en

insecten hebben ook ruimte
nodig. Op die kleine postzegeltjes van ons kunnen we wel degelijk verschil maken. Ga lekker
aan de slag in je tuin. Deel een
groot project op in kleinere
klussen, zodat je elke volgende
stap goed kunt voorbereiden.
Wees niet bang om fouten te
maken. Bel een hovenier op
voor advies als je wat meer wilt
weten en het antwoord niet op
google vindt. Zo leer je zelf ook
steeds meer.’’

‘Ga lekker
aan de slag,
deel een groot
project op
in kleinere
klussen ’
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Relaxen

 Met name dertigers willen meer
geld uitgeven aan het terras.


Let op het comfort, maar houd
er ook rekening mee dat een bank
of tafel onder een afdak of luifel
past als het weer wat minder is.
FOTO’S VT WONEN
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Het is natuurlijk geen schande als je vier plastic tuinstoelen om een simpele
tafel hebt staan, maar het kán anders in de tuin.

Het terras kan open!
it Google-statistieken
blijkt dat het afgelopen
jaar meer op ‘bartafels’ is
gezocht dan de jaren ervoor. ,,Mensen willen op
een andere manier zitten. De bartafel is smaller en geeft een intiemer gevoel. Ik denk ook dat de
kroeg er nu een beetje mee naar
huis wordt gehaald’’, aldus Merijn
Janssen, eigenaar van NJOJ Brand
Store, dat veel van de tafels verkoopt.
,,Het past ook in de trend om van
buiten het nieuwe binnen te maken. Een veranda, overkapping, of
zelfs een bubbelbad. Veel bewoners
willen het buiten net zo graag inrichten als binnen, zeker na een jaar
vooral thuis te hebben gezeten.’’
Toch moet de populariteit van sec
de bartafel niet worden overdreven,
vindt Joeke Grootveldt van tuinwinkel Veurst in Voorschoten. ,,Ik
herken wel dat met name dertigers
meer geld willen uitgeven aan het

U

terras in de tuin’’, zegt ze. Het zitgedeelte krijgt daarbij de grootste aandacht. Ook Marianne Luning, stylist
bij vtwonen, ontwaart een ‘enorme
trend’ van aandacht voor het exterieur: ,,De buitenpoef, de zitzak, de
loungebank – soms door doe-hetzelvers gemaakt… En er zijn buitenkleden om het wat huiselijker te
maken. Alsof buiten het nieuwe
binnen is’’, zegt ze lachend.
Voor de buitenbartafel alvast een
tip van Grootveldt: ,,Ga op zoek naar
een tafel die in de poot verzwaard is.
Een tafel kan anders snel omwaaien.
Onze Hay-bartafel, gemaakt in
Denemarken, is een trendy merk
dat het goed doet bij dertigers. De
voet is volgegoten met beton. Zo
blijft de tafel staan als het een
keertje stormt.’’


Buiten wordt steeds meer het
nieuwe binnen, zelfs met buitenkleden voor de huiselijkheid.

Ook stylist Marianne Luning begint
met de praktische tips: ,,Let op het
comfort, denk eraan dat het materiaal makkelijk schoon is te houden
en bij de maatvoering moet je er rekening mee houden dat een bank of
tafel onder een afdak of luifel past.’’
Als je een tuinterras wat huiselijker wil maken, raadt Luning een

‘Ik denk dat
de kroeg ermee
naar huis wordt
gehaald’
—Merijn Janssen, NJOJ Brand Store

vloerkleed aan. ,,Zo simpel is het
soms. En kleed het leuk aan met
kaarsen of fakkels. Met lampions of
een snoer met feestelijke peertjes
wordt het ’s avonds heel gezellig.’’
De stylist kan zich goed voorstellen dat het een andere dynamiek
geeft als je wat hoger zit aan een
bartafel. ,,Zelf vind ik het juist fijn
om een beetje te hangen en dus laag
bij de grond te zitten, met een
salontafel. De Fatboy-zitzakken
hebben nu een hele leuke lijn voor
buiten. Stel je voor dat je met z’n
allen op een eigen zitzak zit, dat
geeft een heel leuk effect.’’
Elk hoekje in de tuin (als die daar
groot genoeg voor is) kan een andere ‘zitfunctie’ krijgen. Zonnen,
loungen, luieren, borrelen, eten.
,,Hang een doek op als luifel, zet een
dienblad met hapjes op tafel en geniet van de Mediterrane sfeer in de
eigen achtertuin’’, stelt Luning voor.
-Stefan ten Teije

FOTO TUINCENTRUM VEU

 De Haybartafel
heeft een
verzwaarde
voet en blijft
staan als het
een keertje
stormt.
 Elk hoekje
in de tuin kan
een eigen
‘zitfunctie’
krijgen.
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Lezen

5

favoriete tuinboeken
Naast het bed van Romke van de Kaa staat
geen nachtkastje maar een boekenkastje.

Het Hessenhof Handboek – Vaste
Planten. De catalogus van kwekerij

Een (beginnend) hobbytuinier kan veel leren uit
tuinboeken. Maar welke boeken leest een tuinschrijver zelf?
Wij vroegen het Romke van de Kaa.

‘De vakman zelf
aan het woord’
k ben dol op catalogi van
kwekers. Hierin is de vakman
zelf aan het woord. De kennis
komt uit zijn eigen hoofd en niet
van Wikipedia. Nieuwe Oogst, de
jaarlijkse catalogus van bloembollenkweker Nijssen Bulbs uit
Heemstede, is een topper in zijn
soort. Verder lees ik monografieën:
naslagwerken waarin alle soorten
anemonen, alle irissen of alle
coniferen uitputtend worden
beschreven. En ook de stevig
geprijsde gidsen van de KNNV:
Basisgids korstmossen, Basisgids
mieren en verder alle gidsen over
wat er in een tuin scharrelt, vliegt
en fladdert. Mijn voorliefde gaat
niet uit naar de grote jongens zoals
spechten of egels, maar vooral naar
het wemelend gedierte, zoals dat in
de Bijbel wordt genoemd: slakken,
pissebedden, mieren
en wormen. Ook
geniet ik van wat je
het literaire tuinboek
zou kunnen noemen. Dergelijke
boeken zijn bijna
altijd in het Engels geschreven.
Lang geleden

I

‘Wemelend
gedierte, zoals
slakken, mieren
en wormen’
—Romke van de Kaa schrijft in
deze krant over tuinieren

ook in het Duits: Hermann Hesse
schreef aanstekelijk over zijn tuin,
zijn composthoop en zijn brandhoop van smeulend blad. Voor
Hesse moet je naar het antiquariaat
en daar zijn ook de zeldzame literaire tuinboeken van onze inheemse schrijvers te vinden: Het
geluk van den tuin van P. Verhagen
en De achtertuin van Jan Wolkers.
De komische klaagzang De groene
overmacht, over tuinieren op onwillige klei, van Maarten ’t Hart is
onlangs herdrukt.

De Hessenhof in Ede telt 464 pagina’s
waarin Hans Kramer veertig jaar
ervaring in het kweken en selecteren
van vaste planten laat condenseren.
Vol anekdotes en veel eigen ervaring.
Kramer observeert: ‘Het blad van
Sedum spectabile (hemelsleutel) kun
je eten. Maar er is niet veel aan.
Bovendien is het wat slijmerig.’ Juist,
dat wil ik weten.

i Het Hessenhof Handboek. €15. Af te halen op de
kwekerij (Hessenweg 41, Ede).
Ongeveer honderd jaar geleden
verscheen Turkenburg’s Handboekje ‘voor het kweeken van
groenten in den vrijen grond’. Het
werd uitgegeven door zaadhandel
Turkenburg in Bodegraven. Moestuinboeken zijn er genoeg, maar dit
handboekje is nog altijd mijn favoriet.
Plaatjes staan er niet in. Wel veel
informatie over wat we nu vergeten
groenten noemen. Ook hoe je moet
zaaien vertelt Turkenburg.

i Turkenburg’s Handboekje is antiquarisch ruim verkrijgbaar.

–Romke van de Kaa

Het Darthuizer Vademecum is een
naslagwerk van bijna vijfhonderd bladzijden met meer dan duizend foto’s.
Het boek gebruikt een sterrensysteem, zoals de Michelingids. Zo zie je
in één oogopslag welke van de bijvoorbeeld 35 genoemde vlinderstruiken
het meest de moeite waard zijn. Hoe
hoog een boom wordt, en hoe breed
een struik, hoe winterhard hij is of juist
hoe vorstgevoelig.

i Darthuizer Vademecum, €89 excl. administratie- en
verzendkosten. Te bestellen bij kwekerij Darthuizen
(www.darthuizergroep.nl).
Een tuin is meer dan een verzameling
bloemen rondom een gazon. Niet
zonder elkaar beschrijft de onderlinge afhankelijkheid tussen bloemen
en hun bestuivers, in de meeste
gevallen insecten. Een handvol deskundigen belicht het bestuivingsproces vanuit alle mogelijke hoeken.
Fascinerend om te lezen hoe insecten zien, ruiken en voelen. Na het
lezen van dit boek bekijk je de tuin
met andere ogen.

i Niet zonder elkaar: Bloemen en insecten – Louis
Schoonhoven e.a.. Uitgeverij NatuurMedia, €24,50.

䊳 ‘Bij de vakman
komt de kennis
uit het eigen
hoofd en niet
van Wikipedia.’
FOTO JOOST HOVING

Bijna alle literaire tuinboeken zijn geschreven in het Engels. Helena Attlee
beschrijft in The Land Where
Lemons Grow de geschiedenis van
Italië aan de hand van de cultuur van
het citrusfruit. Door dit boek werd ik
zo gegrepen dat ik spoorslags afreisde naar Calabrië, waar in het uiterste
zuiden nog Grieks wordt gesproken,
de bergamotboeren mij hartelijk ontvingen en de ’ndrangheta regeert.

i The Land Where Lemons Grow: The Story of Italy and
its Citrus Fruit – Helena Attlee. Penguin pocket, €12,19.

