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Tekst: Jan Jaap Boehlé

De winter is de tijd van rust, planten zijn 
afgestorven, bomen zijn kaal, veel dieren 
houden een winterslaap. Degene die door 
het illustere duo Jacobse en van Es zijn tuin 
ʻwinterklaarʼ liet maken heeft pech. Die tuin 
is een dooie boel, maar dat hoeft helemaal 
niet. Met een uitgekiende tuininrichting is de 
winter een seizoen met schoonheid waarin 
ook van alles te ontdekken valt. 

In het vorige nummer heb ik het 

een en ander verteld over het af-

knippen van planten om de bloei te 

verlengen. Ditmaal draait het om 

het scheppen van een mooi winter-

beeld. Net als bij het vorige artikel 

ga ik uit van een kleinere tuin of 

beplanting direct rondom het huis 

waar heemplanten op een border-

achtige wijze zijn toegepast. Wan-

neer het winter wordt sterven de 

Winterpret

Ook ’s winters 
een ‘beziens-
waardige’ tuin

Van boven naar beneden: Ingepakte knoppen van 

toverhazelaar. Gewone berenklauw. (Fotoʼs: Machteld 

Klees) Rijp, afgezet op plantenrestanten. (Foto: Ruurd 

van Donkelaar)
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planten af en blijven de verhoute 

stengels met daaraan vaak wat ver-

dorde bladeren en zaaddozen staan. 

Het is de kunst om met al deze 

planten een eenheid te creëren. Dat 

is minder moeilijk dan het lijkt. Wel 

is het van belang dat je van te voren 

al een plan maakt met voldoende 

geschikte planten. Planten met 

mooi verhoutende, stevige stengels 

en vruchten die liefst lang intact 

blijven zijn heel geschikt. Probeer 

een plek te zoeken waar de lage win-

terzon over de planten strijkt.

Vroeg beginnen
Om tot een mooi winterbeeld te 

komen is de rand van de beplan-

ting, laten we zeggen de eerste een 

tot anderhalve meter belangrijk, die 

moet er enigszins geordend uitzien. 

Stengels die over het pad hangen en 

planten die slap en platgevallen zijn, 

weghalen. Bij de planten wat verder 

naar achteren kun je vrijer te werk 

gaan en je gevoel meer laten spre-

ken, al zou ik planten die papperig 

worden gewoon afknippen. Planten 

die pollen vormen zou ik juist spa-

ren. De kunst is om een geordende, 

‘natuurlijke’ situatie te maken die 

de indruk geeft dat je er niet in be-

zig bent geweest, laat rustig blad 

tussen de planten liggen en een wat 

inzakkende plant is geen probleem. 

Volg je gevoel en stel zelf je grenzen. 

Om tot een bevredigend geheel te 

komen begin je al in de nazomer 

naar de wintertuin toe te werken. 

Bepaal of je een plant nog een keer 

kunt afknippen om de bloei te sti-

muleren of niet. Probeer er een 

beeld van te krijgen van hoe de 

planten zich gedragen tot het mo-

ment van afsterven. Soms manipu-

leer ik mijn planten. Een voorbeeld: 

mijn grond is relatief rijk waardoor 

marjolein erg hoog kan worden 

en al tijdens de bloei omvalt. Door 

deze planten rond half juni voor een 

derde in te nemen blijven ze lager 

Onbekende vondsten die je in de tuin 
tegenkomt kun je opzoeken in boeken 
en op internet. Wat ook kan is het tot 
gespreksstof maken, dat is erg leuk 
omdat vaak blijkt dat anderen er iets 
over kunnen vertellen. Zo groeit ken-
nis in de loop der jaren en daarmee 
het inzicht in de mogelijkheden die 
een tuin biedt.

Links: Ook grassen worden beeldschoon met vorst. (Foto: Ruurd van 

Donkelaar)  V.l.n.r. Allerlei dieren zijn gek op fruit: ʻAn apple a day...̓ ; 

Overwinteraars in de strooisellaag; Pimpelmees; Grote Wintervlinder. 

(Fotoʼs: Jan Jaap Boehlé)
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en bloeien ze wat later, maar het be-

langrijkste is dat ze steviger zijn en 

’s winters nog steeds fraai blijven. 

Door zo te anticiperen op de ko-

mende winter kom je tot een na-

tuurlijker en afgewogener resultaat 

dan wanneer je pas eind oktober, 

begin november de tuin gaat doen, 

dan mis je de hergroei en wordt het 

een geforceerd geheel. 

Hagen: een win-winsituatie
Planten hebben een achtergrond 

nodig om mee te contrasteren. Een 

haag is daar heel geschikt voor. 

Deze moet jaarlijks een of twee keer 

gesnoeid worden anders groeit ‘ie 

uit zijn voegen. Zelf knip ik de haag 

bij voorkeur na de langste dag, het 

voordeel hiervan is dat de haag dan 

nauwelijks meer groeit. Een tweede, 

lichte knipbeurt voor de winter vol-

staat dan. Een mooi opgebouwde 

haag is een geschikte achtergrond 

voor een bloemenrand. Je kunt een 

haag uit één soort laten bestaan of 

uit een gemengd aantal soorten. De 

mooiste haag (zeker in de winter) 

vind ik de beuk. Deze verliest zijn 

blad pas in het voorjaar. Wanneer 

de winterzon op de bruinoranje 

bladeren schijnt heb je de illusie dat 

ze van goud zijn. Ook heel geschikt 

zijn meidoorn, haagbeuk, Spaanse 

aak, taxus en liguster. Voor een 

natuurlijker uiterlijk kun je ook di-

verse soorten mengen. Bij een haag 

zitten de bebladerde takken aan de 

buitenzijde, het binnenste is meer 

open. Een haag is voor het dierenle-

ven een zeer waardevol element, het 

is een ecosysteempje op zich. Het 

biedt voedsel, nestplaats en vooral 

een schuilplaats voor tal van dieren. 

Loop maar eens langs de zonkant 

van een haag, dan zul je merken 

hoeveel insecten zich op de bladeren 

opwarmen, zitten te eten etcetera. 

Voor vogels is een haag een prach-

tige plek om in weg te vluchten voor 

belagers zoals mensen, katten maar 

ook voor sperwers die we steeds 

meer in tuinen zien. Wanneer het 

blad valt vallen de nesten van het 

afgelopen jaar opeens op. Het geval-

len blad werkt als een deken waarin 

Een wintertuin met voldoende hoekjes en strooisel 

geeft veel overwinteringsmogelijkheden. (Foto: Ruurd 

van Donkelaar)
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tal van dieren een overwinterings-

plaats vinden, denk maar aan pis-

sebedden, duizendpoten, motten en 

hun rupsen, kevers zoals lieveheers-

beestjes of aan de egel die daar waar 

blad zich ophoopt vaak een holletje 

maakt. Sommige motten komen 

tijdens warmere periodes in de win-

ter `s avonds tevoorschijn en je kunt 

ze dan op een boomstam, muur of 

raam aantreffen. 

Passende houtachtigen
Bij de inrichting van de tuin zijn 

we vaak gefocust op de planten die 

we mooi vinden en richten we ons 

vooral op de lente, zomer en herfst 

alsof de winter een verloren sei-

zoen is. Een goed begin bij de in-

richting van de tuin is te bedenken 

dat de structuur van de tuin wordt 

bepaald door de blijvende elemen-

ten zoals hagen, stuiken, bomen, 

eventueel palenwanden, muurtjes, 

schuurtjes en dergelijke.

Kruidachtigen verliezen grotendeels 

hun blad en bloemenweiden worden 

meestal in de herfst afgemaaid en 

laten een `lege` ruimte achter. Door 

in de plantvakken ook houtige ge-

wassen toe te passen krijgt de be-

planting een zekere ruggengraat en 

is de ruimte ’s winters minder leeg. 

Realiseer je wel hoe groot een boom 

of struik kan worden, ook kleine 

bomen worden al gauw een meter 

of zes tot acht hoog. Zelf gebruik ik 

vaak Buddleja, Rozen, Kardinaals-

muts, Gelderse roos, Peperboompje, 

zwarte appelbes, brem... Heb je een 

kleine tuin, houd er dan rekening 

mee dat Gelderse roos en Kardi-

naalsmuts vaak door rupsen kaalge-

vreten worden. Daar tegenover staat 

dat ze prachtige bessen hebben. 

Voor grotere tuinen zijn elzen leuk, 

groepen sijsjes en staartmezen ko-

men op de zaden af. Bomen en 

struiken die in het najaar een mooie 

herfstkleur hebben en/of vruch-

ten dragen zijn het aantrekkelijkst. 

Bessen en andere vruchten zijn een 

belangrijke voedselbron voor die-

ren. Vruchtbomen zijn daarom heel 

aantrekkelijk in de tuin. Laat als 

het even kan gevallen fruit liggen, 

bijen, wespen, vlinders, muizen en 

vogels zijn er dol op. De vruchten 

aan de boom weten ze ook wel te 

vinden. Het is grappig dat je nooit 

van te voren weet wanneer het fruit 

ten prooi valt aan bijvoorbeeld een 

zwerm spreeuwen. Zo kan ik me 

herinneren dat de bessen aan een 

Gelderse roos begin oktober al op-

gegeten waren, terwijl ze het jaar 

daarop onberoerd werden gelaten. 

Ook had ik eens het geluk dat een 

zwerm pestvogels zo rond december 

een paar dagen in de tuin verbleef, 

waar ze het vooral voorzien hadden 

op de rozenbottels. 

Wintersilhouetten
Planten die verhouten blijven lang 

rechtop staan en blijven stevig, 

hun schoonheid wordt nog extra 

benadrukt door een laagje rijp of 

sneeuw, liefst in de zon. Verder le-

veren ze een schuilplaats en voedsel 

aan tal van dieren. Merels, heg-

gemussen en mezen scharrelen er 

graag tussen rond, op zoek naar 

insecten, spinnetjes en zo meer. 

Hoogtepunten zijn de bezoeken van 

Pestvogelsilhouetten. (Foto: Jan Jaap Boehlé)
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zaadeters zoals sijsjes, putters en 

groenlingen. Teunisbloemen, diver-

se centauriesoorten en distels zijn 

voor deze vogels goede lokkers. 

Behalve met plantensilhouetten 

kun je ook werken met planten die 

zichtbaar blijven of die al vroeg te-

voorschijn komen. Denk aan win-

tergroene varens, bos- en maarts 

viooltje, wrangwortel en stinkend 

nieskruid, de onovertroffen stengel-

loze sleutelbloem, het blad van de 

Hartbladzonnebloem en de bolge-

wassen waarvan het loof zich tijdens 

de winterperiode al laat zien. Straks 

vinden we het nog jammer als het 

voorjaar wordt.

Kaardebollen kunnen een winter lang blijven staan. 

(Foto: Machteld Klees)

Mooie wintersilhouetten

Voorste rand: 
Betonie Stachys officinalis
Driedistel Carlina vulgaris
Grasklokje Campanula rotundifolia
Grote tijm Thymus pulegioides
Karthuizer anjer Dianthus carthusianorum
Mannetjesereprijs Veronica officinalis
Ruige anjer Dianthus armeria
Ruige weegbree  Plantago media
Scherpe fijnstraal Erigeron acer
Valse salie  Teucrium scorodonia
Vlasbekje Linaria vulgaris
Wilde marjolein Origanum vulgare
Zonneroosje Helianthemum nummularium
Zwolse anjer Dianthus deltoides

Direct daarachter: 
Akkerklokje Campanula rapunculoides
Blaassilene Silene vulgaris
Blauwe knoop Succisa pratensis
Cichorei Chichorium intybus
Distels (wollige en knikkende)  Cirsium eriophorum/Carduus Nutans

Duifkruid Succisa columbaria 
Geel walstro Galium verum
Geoord helmkruid Scrophularia nodosa
Gewone bereklauw Heracleum sphondilium
Gew./welriekende agrimonie  Agrimonia eupatoria/procera
Groot kaasjeskruid Malva sylvestris
Grote centaurie Centaurea scabiosa
Grote engelwortel Angelica archangelica 
Grote kaardebol  Dipsacus fullonum
Karwijselie Selinum carvifolia
Knoopkruid Centaurea jacea
Pastinaak Pastinaca sativa
Pepermunt Mentha piperita
Ruig klokje Campanula trachelium
st. Janskruid Hypericum perforatum
Teunisbloem Oenothera biennis
Toortsen Verbascum spec.
Veldsalie Salvia pratensis
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea
Vijfdelig kaasjeskruid Malva alcea
IJzerhard Verbena officinalis
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