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Het échte tuingeluk vind je met kwakende kikkers
en snoepende vogels om je heen. Met een ruige mix
van planten en een natuurlijke vijver heb je dat zo
voor elkaar.
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In het ontwerp is geen gebruikgemaakt van paden. De ontwerper
zag liever brede doorgangen waar je gemakkelijk tussendoor kunt
bewegen.
De lijsterbes (Sorbus aucuparia) bloeit rond mei met brede tuilen vol
witte bloemen. Eind juli verschijnen lichtoranje bessen waar de
vogels dol op zijn. Daarna kleuren ze langzaam helderrood.
Vanaf augustus trekken de donkergele bloemen van de zonnehoed
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ alle aandacht naar zich toe. Terwijl de
bloemblaadjes in de herfst langzaam verwelken, blijft het
knoopvormige, donkere hart nog lang intact.
De pomp en filter zijn vooral bedoeld om het biologische ritme van
de vijver op gang te krijgen. Na twee jaar is het de bedoeling dat
waterplanten in vijver en moeras dit proces overnemen. Daarvoor
moet je volgens Van Dijk minimaal vijf zuurstofplanten per vierkante
meter rekenen. Hier groeit snoekkruid (Pontederia cordata),
dotterbloem (Caltha palustris), waterdrieblad (Menyanthes trifoliata),
grote lisdodde (Typha latifolia), waterlelie Nymphaea ‘Attraction’.
Zuurstofplanten (onder water): Vallisneria gigantea en glanzend
fonteinkruid (Potamogeton lucens).

Genieten en leven, daar draait het om binnen dit omheinde
stukje natuur. Om optimaal van elke vierkante meter te kunnen
genieten, hebben de bewoners de keuze uit drie zitplaatsen:
een eetterras aan huis, twee loungestoelen in de volle zon en
een pergolaterras met schaduwdoek, midden in de
plantenweelde. Kortom, er valt genoeg te zien in deze tuin.
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Zitten in het groen
De borders staan vol met kleurrijke vogel- en vlinderlokkende
planten, waaronder veel besdragende soorten (zoals lijsterbes)
en zoetgeurende bloemen (zonnehoed). Doordat er ook
beplanting uit de oude tuin bewaard is gebleven, maakt hij
meteen een volwassen indruk. Vooral langs de randen is
de beplanting hoog, waardoor de schutting bijna niet meer
te zien is. Halverwege ligt een vijver met natuurlijke oever
(moeras). Vanuit de luie stoelen hebben de bewoners hier
zicht op bloeiende waterlelies, vissen én kikkers die druk in
de weer zijn.

Materialen
*D
 e vijver is afgewerkt met een rollaag van gebakken klinkers.
Een uitsparing dient als overloop van het water naar het
moerasgedeelte. Daarbinnen is een overloop van rvs
gemaakt om het water mooi te laten stromen. Om het water
biologisch in evenwicht te brengen, beschikt de vijver over
een binnenfilter en een pomp.
* Getrommelde gebakken walen op de vloer geven een
klassieke, tijdloze uitstraling. Kies om te besparen voor een
gebakken waalformaat klinker (UWF). Eenmaal geplaatst zijn
ze net zo mooi en je bespaart zo’n 30% in de kosten.
* De pergola bestaat uit FSC hardhouten palen van 9x9 cm en
liggers van 13x2 cm. Die laatste liet de ontwerper op maat
maken omdat hij de standaardmaten uit de handel te dik
(15 cm) of te dun (10 cm) vond. Het schaduw-harmonicadoek
kun je op maat laten maken door Nesling (nesling.nl).
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Ontwerper aan het woord
Wim van Dijk: “Steeds meer tuinen slaan door in ‘design’:
dichtbetegelde terrassen met weinig aandacht voor waar
het echt om draait: de natuur. In een tuin moet je kunnen
genieten van alles om je heen, je moet er kunnen leven.
Daar hoeft hij niet eens groot voor te zijn. Mijn achtertuin van
10x10 m in de bebouwde kom van Odijk wordt druk bezocht
door groenlingen, ijsvogels en sperwers, maar ook door egels,
kikkers en bijzondere soorten kevers. Dat was ook wat de
bewoners met deze tuin wilden: lekker zitten en kijken naar
het groen en de beestjes die erop afkomen.”

‘In de nazomer mag het best
spetteren’
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Door de rustige lijnvoering en de keuze voor sobere
materialen, is het volgens Van Dijk de beplanting die hier de
aandacht trekt. “Qua bloeikleuren zie je elk seizoen wat
anders. Vaak vragen klanten naar de gangbare kleuren als lila,
roze en wit. Maar liefs 95% van mijn cliënten boycotten de
kleur geel al bij voorbaat. In deze tuin zie je ook pasteltinten
terug, maar dan vooral in het voorjaar. Door de seizoenen
heen verandert het kleurenschema. Zo mag het in de nazomer
best spetteren, met hier en daar een gele knaller ertussen,
zoals zonnehoed.”
Van Dijk heeft de borders goed vol gezet. “De bewoners
wilden een onderhoudsvriendelijke tuin. En zo is er is
gewoonweg geen ruimte meer voor onkruid. Natuurlijk is dit
een investering bij het aanplanten. Maar het scheelt een hoop
werk in hakken, wieden en schoffelen.”

Van Dijk Tuinen, Werkhoven (UT): vandijktuinen.nl
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Op subtiele wijze verlichten spots de beplanting in de tuin. Links van
het spotje de paarse bloemaren van leliegras Liriope muscari
‘Ingwersen’. Daarachter een bloem van pluimhortensia Hydrangea
paniculata ‘Pink Diamond’.
Een mooie combinatie van bestaande soorten en nieuwe aanplant.
Een bestaande lijsterbes (Sorbus aucuparia) en beukenhaag met
paars blad Fagus sylvatica ‘Atropunicea’.
Simpel maar met groots effect: een rij pluimhortensia Hydrangea
paniculata ‘Pink Diamond’ steekt af tegen het paars van de
beukenhaag Fagus sylvatica ‘Atropunicea’.
De pergola heeft een visuele en praktische functie. De lijnen van de
balken geven een duidelijke structuur aan de tuin en tussen de
leggers kan een harmonicadoek bevestigd worden voor een plekje
in de schaduw.
Rond de vijver en in de rest van de tuin zijn diverse siergrassen
verwerkt. Deze donkere bloeiaren met paarse gloed zijn van
lampenpoetsersgras Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’, een soort
die rijker en vroeger bloeit dan de meeste siergrassen.
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De borders staan vol
kleurrijke vogel- en
vlinderlokkende planten
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