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Robbert Bouman

We genieten van een tuin als in het
voorjaar onze bolletjes gaan bloeien
en als in de zomer onze vaste plan-
ten en éénjarigen hetzelfde doen.
Maar als de bomen beginnen te ver-
kleuren, de laatste asters uitgebloeid
raken en de bollen voor het volgend
voorjaar goed en wel in de grond zit-
ten, gaat bij de gemiddelde tuinbe-
zitter de knop om. Op de stand open
haard, warme chocolademelk, mar-
sepein en snert. In oktober nog even
snel snoeien, knippen en aanharken
en de tuin is winterklaar.
Opgeruimd, dus. Onze tuin, die
goede zomervriend, ontmoeten we
volgend voorjaar wel weer. Maar in
oktober moeten we niet vooruitden-
ken aan snert, maar genieten van
bokbier. Juist nu het zonlicht lager
en minder fel, getemperd door nevel
en dauw, de tuin verlicht is er zoveel
te genieten. De seizoenen zijn een
zegen, doordat verschillende
omstandigheden in licht en vocht en
temperatuur leiden tot verschillende
sferen.

Natuurlijk verheugen we ons in het
zomerseizoen over de groei van
onze planten, over de eerste bloe-
men van een nieuwe soort, over al
het leven dat de tuin vult. Maar
misschien zoeken tuiniers in het
algemeen de schoonheid teveel in
bloemen en hun kleuren en te wei-
nig in andere zaken zoals blad-
vorm, dauw en rijp, het spel van
zonlicht, de vorm van zaden en
vruchten. De herfst, het seizoen
van de aanstaande dood of de
diepe rust, is samen met het vroe-
ge voorjaar, van het grote ontlui-
ken, de mooiste tijd van het jaar.
Als je ’t mij vraagt. De beide korte
keerpunten in het jaar, de randen
van zowel de zomer als de winter.

Het winterhalfjaar: niet het verloren
seizoen, maar vol poëzie en subti-
liteit! De zomer is eigenlijk toch
een beetje plat en vulgair, van half
oktober tot half april valt er buiten
(en in de tuin) misschien wel meer
te genieten. Maar dan moeten wij
tuinbezitters wel bereid zijn die
poëzie en subtiliteit binnen onze
tuin te halen.

Deep blue
Maar voordat ik het ga hebben over
de kleuren van het winterhalfjaar
nog heel kort iets anders over kleur.
Ik heb er nog niet veel over gezegd,
want voorkeuren in deze zijn zéér
persoonlijk. Bovendien zullen in een
ecologische tuin andere (vooral

planten-sociologische) ordenings-
principes de hoofdrol (moeten) spe-
len. Maar twee dingen wil ik toch
noemen. Het eerste heeft relatie met
de vorige twee artikelen in de serie
en gaat over het ruimtelijke aspect
van kleurgebruik.
Bij het nadenken over een beplan-
ting kan het nuttig zijn te bedenken
dat de kleur blauw voor ons oog ver-
der weg lijkt, en dus afstand en diep-
te creëert. Donkerpaarse tinten lijken
zelfs te verdwijnen in de achter-
grond, zeker bij weinig licht. Deze
bloemkleuren, achterin een tuin
gebruikt, doen die tuin groter lijken.
Wit, geel en rood op dezelfde plek
toegepast, lijken het (visuele) einde
van de tuin juist dichterbij te bren-

Een tuin heb je het hele jaar…
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Oase winter 2005 9

gen en daardoor lijkt die tuin kleiner.
Wit en geel zijn kleuren die in de
schemering nog lang zichtbaar blij-
ven en zo bij lage lichtintensiteit erg
op de voorgrond kunnen treden. We
kunnen dit gegeven gebruiken om
een border langer of korter te laten
lijken. Het geldt natuurlijk niet alleen
voor bloemen maar ook voor tuin-
meubilair en dergelijke. Dat blauw-
geschilderde zitbankje achterin de
tuin is dus niet alleen héél trendy, je
tuin lijkt er ook nog groter door. 

Anti-bont
Het tweede aspect gaat over de
kleur groen en wat daarmee alle-
maal mis kan gaan. Toen ik een
soort eerste opzet indiende voor
deze reeks artikelen reageerde
Marianne gelijk enthousiast: "Anti-
bont? we zijn heel benieuwd !" Ik
vrees dat ik haar nu ga teleurstellen,
want hoezeer ik ‘mannen en
madammen in n’n bontjas’ ook
afkeur, dit gaat over iets anders. Dit
gaat over bont blad. De vunzige
variegata. De Liberace onder de
planten. Variegata is een soort zie-
kelijke aandoening, een onnodig en
lelijk gebrek aan bladgroen. De
plant lijkt geelzucht onder de leden
te hebben. Houttuynia cordata is
wat mij betreft een voorbeeld van
een eenvoudige en aantrekkelijke
plant; met hartvormige donkergroe-
ne bladen met een bescheiden pur-

peren verkleuring aan de rand, pur-
peren bladstengels en bescheiden
bloei in de vorm van kleine witte
bloei-aartjes. Drie mooie harmonië-
rende kleuren in één plant. Maar dat
was natuurlijk niet goed genoeg en
nu kun je de ‘sterk verbeterde’ culti-
var Chamaeleon krijgen, een abso-
luut monster dat schreeuwt om aan-
dacht. Er zijn prachtige Hosta’s met
blauwgroen of blauw blad, zó dat
het lijkt of er een waslaag op ligt.
Met name H. sieboldiana, H. roh-
deifolia, H. tokudama en de cultivar
Halcyon hebben blad van een mooie
eenvoudige, krachtige kleur.
Natuurlijk moesten daar gti-versies
van komen met allerlei sportstrepen
en spoilers. U begrijpt het al: kom
bij mij niet aan met de opmerking
dat daar toch ook mooie bij zijn. En
dan de Eleagnus, een plant waar ik
eerder de loftrompet over uitgesto-
ken heb. Het mooiste blad onder de
wintergroene heesters. Zeer donker-
groen van boven, prachtig zilverbei-
ge van onder. Wat wil een mens nog
meer ? Maar nee… enfin: wat mij
betreft zijn dit voorbeelden van klei-
ne criminaliteit in de planten
(kweek-)wereld. Moraal van dit ver-
haal: kies altijd voor eenvoud,
kracht en rust. En draag geen bont. 

De grote verkleuring
O, die herfstkleuren!! Loop in okto-
ber, bij laag late-middag-zonlicht

over de Zuiderheide tussen
Hilversum en Laren. Drentse kren-
ten in vuur en vlam. Oranjes en
roestbruinen. Je kunt bijna niet
anders dan stil en vol verwondering
erbij gaan staan en kijken hoe de
zakkende zon steeds weer andere
kleuren uit zo’n boom weet te tove-
ren. Loop begin november door het
Springendal bij Ootmarsum in
Twente of door Oud-Valkeveen bij
Bussum: beukenlanen als gouden
kathedralen. Je kunt alleen maar
omhoog kijken terwijl je struikelt
over de wortels, inmiddels bedekt
door de reeds afgevallen bladeren.
Echt, daar kan geen bloem tegenop.
Een beukenlaan in de tuin is natuur-
lijk ondoenlijk, maar een paar kren-
tenboompjes? Zeker als ze in droge,
arme grond aangeplant worden (dat
is in het algemeen beter voor mooie
herfstkleuren) en tegen een donkere,
rustige achtergrond zullen ze niet
teleurstellen, maar zorg dat ze
beschenen kunnen worden door laag
zonlicht. Ook het diepgele blad van
de haagbeuk, dat zo prachtig contras-
teert met het bijna zwarte hout, is
niet te versmaden. Robinia’s verkleu-
ren naar botergeel. Parrottia persica
(maar ook verscheidene andere
leden van de toverhazelaar-familie)
verrassen ons niet alleen met fraaie
herfstkleuren, maar als het blad ten-
slotte helemaal afgevallen is blijkt hij
ook nog te bloeien! Midden in de
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winter! En dan zijn er de Kardinaals-
muts-soorten met hun spectaculaire
vruchten en prachtig herfstblad. Niet
alleen onze wilde kardinaalsmuts is
het aanzien meer dan waard, maar
ook soorten als Euonymus alata en
E. macropterus. De Noord-Ameri-
kaanse Amberboom, de Cornus
Kousa, de Japanse esdoorns maar
ook wingerd-soorten zoals de fan-
tastische Vitis coignieta. Soorten die
’s zomers relatief onopvallend zijn
(hoewel de Cornus prachtig bloeit)
maar in de herfst hun ‘finest hour’
kennen. Dat lage licht is een van de
hoofdsleutels tot de pracht van dit
jaargetijde, en speelt ook en vooral
in de winter een voorname, maar
door velen onderschatte rol. 

En bessen…
Nog iets dat bijdraagt aan de herfst-
sfeer: de bessen en vruchten. Als we
het over ‘finest hour’ in de herfst
hebben is er geen struik waarvoor
dat meer opgaat dan de wilde kardi-
naalsmuts. In het voorjaar en de
zomer een lelijk eendje, vaak nog
ontsierd door nietsontziende vraat
door rupsen van de Grote kardinaal-
smuts-stippelmot. Diezelfde struiken
tooien zich later toch in prachtig
rood herfstblad en vuurrode vruch-
ten, waaruit oranje zaden hangen. Is
dit werkelijk dezelfde struik !? Ja,
dus. De trossen vuurrode bessen
van de Gelderse roos zijn even spec-

taculair. Onvoorstelbaar dat van
deze prachtige wilde struik een ste-
riele cultivar is ontwikkeld. Ook
onder de leden van de echte rozenfa-
milie zijn fraaie besdragers, die in
deze tijd van het jaar op hun fraaist
zijn, zoals meidoorn-, vuurdoorn- en
lijsterbescultivars, maar ook appels
en peren. En niet te vergeten de
rozen zelf. De Rosa sweginzowii bij-
voorbeeld draagt enorme, knalrode
bottels. Er is nog een aspect van
vruchten en bessen dat we als
natuurliefhebbers niet uit het oog
mogen verliezen: bessen, vruchten,
noten en zaden zijn een belangrijke
voedselbron voor allerlei dieren in
onze omgeving. Veel vogelsoorten
(ook zeldzame) zullen onze tuin
bezoeken als daar veel te halen valt.
De schitterende pestvogel eet alleen
bessen van
Gelderse roos en
wilde liguster.
Helaas komt hij
alleen in strenge
winters naar ons
land, maar stel je
toch eens voor…
Denk daarbij ook
aan kaardenbollen,
die niet alleen ste-
vig genoeg zijn om
prettig bij te dragen
aan het winterbeeld
van de tuin, maar
ook vereerd kunnen

worden met bezoekjes van troepen
foeragerende distelvinken.
Atalanta’s, schitterende vlinders,
komen zich graag bezatten aan op
de grond gevallen en reeds fermen-
terende appels. Een hele goede
reden om ze niet te snel op te rui-
men. 

Sneeuwkristallen en ijsbloemen 
Met sneeuwkristallen en ijsbloemen
is het als met breedbekkikkers: je
ziet ze niet veel meer tegenwoordig.
En dat is eeuwig zonde, want het
poëtische van de winter, misschien
het mooiste seizoen van allemaal,
schuilt juist in de korte dagen, het
lage licht, en de fonkeling in sneeuw-
kristallen en ijsbloemen. Zo heerlijk
als het in de herfst is om door een
dik pak afgevallen blad te banjeren,
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zo subliem is het
om verse sneeuw
onder je schoenen
te horen kraken.
Nu echte winters
zo zeldzaam zijn
geworden willen we
er natuurlijk volop
van genieten als
het weer eens
zover is. Maar als
die magische
momenten en er-
varingen er gewoon
niet meer in zitten
in Nederland in de
één-en-twintigste eeuw, dan hebben
we altijd nog het geschenk van het
lage licht. Dat blijft! Ook in de win-
ter zijn daarmee wondertjes te ver-
richten. 

Planten die van (tegen-)licht een
feestje maken
De zon staat laag als hij opkomt en
als hij ondergaat. ’s Winters blijf hij
echter veel langer laag dan ’s
zomers. Dit is een gegeven dat ons
kan inspireren tot hele bijzondere
ideeën. We kunnen ons bewuster
worden van het ritme van lange
schaduwlijnen over een gazon. Het
gras krijgt bij dit lage, gouden licht
vaak een soort koperen glans. Een rij
stammetjes aan de westzijde van
zo’n gazon zorgt aan het eind van
de dag voor een geleding van het
grondvlak, een soort schitterend
zebrapad. Reliëf wordt zichtbaar. En
door aan de oost- of westzijde van
de tuin pluizige en/of transparante
planten aan te planten zal de laag-
staande zon een bijna fluorescerend
effect geven. Rietpluimen, andere
grassen zoals Stipa gigantea,
Cimicifuga (de zilverkaars), zaad-
pluis van Clematis hoog in bomen
en struiken, bedauwde spinnenweb-
ben tussen verdorde plantensten-
gels. Doordat deze het zonlicht ver-
strooiien vormen ze als het ware zelf
weer een nieuwe lichtbron. Daarom:
haal niet teveel weg in oktober. We
hebben al gezien dat veel dieren ons
er dankbaar voor zullen zijn en onze
tuin weten te vinden. Onderdruk de
opruimdrift, dus. En laat vooral plui-

zige dingen met rust. Dán is de tuin
pas ‘winterklaar’. Want zo haal je de
zon je tuin in. De bijzon in je bor-
ders. Dit heet het contra-jour effect
en is heel bijzon-der. In plaats van
wat losse, toevallige pollen met plui-
zigs zou je ook een strook van, ik
roep maar wat, één bij acht meter
kunnen inplanten met riet, waarmee
je dit effect meer gestructureerd
inzet. In de afweging tussen ratio en
random zou ook de natuurvriende-
lijke tuinier best vaker voor ratio
mogen kiezen. Hij zou steeds moe-
ten overwegen dit soort zaken als
(stapel)muurtjes, waterpartijen en
rietkragen ruimtelijk en structure-
rend in te zetten en niet zo ad hoc
en als toevallig detail. 

Epiloog
Deze artikelen schrijvend, en zo mijn
eigen ideeën aanscherpend, kom ik
eigenlijk tot een simpele slotsom.
Toen Marianne en Willy mij vroegen
een aantal artikelen te schrijven over
de natuur als inspiratiebron voor het
tuinontwerp wist ik dat ik niet zou
kunnen nalaten mijn lichte irritatie te
ventileren over hoe bestaande
natuurvriendelijke tuinen er vaak uit-
zien. Hoe enthousiast ik ook ben
over ecologisch en natuurvriendelijk
tuinieren, en hoezeer ik de principes
die eraan ten grondslag liggen ook
deel, met één ding heb ik wat moei-
te: ik zal nooit een liefhebber worden
van de specifieke, karakteristieke
vormtaal, die het beeld van zoveel
van deze tuinen bepaalt. Die vorm-
taal lijkt voort te komen uit vormwil.

De kronkelende stapelmuur als ver-
plicht nummer… zó hoort een
natuurvriendelijke tuin er nu een-
maal uit te zien. Zelf vind ik het jam-
mer, al die ‘ongemotiveerde vor-
men’. In de landschapsarchitectuur
bestaat een ongeschreven wet dat je
minstens drie goede redenen moet
hebben om voor een bepaalde
ingreep of oplossing te kiezen. Laat
steeds tenminste één van die goede
redenen uit ruimtelijke overwegin-
gen voortkomen. Zoals ik hierboven
al gesteld heb: veel van de beslissin-
gen die ad hoc en op detailniveau
genomen worden, zouden een grote
toegevoegde waarde krijgen als ze
tegen een ruimtelijk-structureel licht
gehouden werden. Een kloeke fraai-
begroeide muur als scheiding van
twee ruimten of als keermuur tussen
een pad en een verhoging (precies
de twee redenen waarom muren
altijd gebouwd zijn), in plaats van
een kronkelig hoopje ellende ergens
in een hoekje, dus. Zo’n stevige
ruimtelijke structuur kan ook veel
meer ‘hebben’, met andere woorden:
je kunt veel wilder en vrijer tekeer-
gaan op detailniveau in een tuin die
een stevig ruimtelijk kader heeft, het
beeld blijft langer coherent. 
Ik hoop dat mijn ‘irritatie’ bij som-
migen (liefst niet velen) van u tot
enige ‘tegenirritatie’ leidt, en dat zij
die het met de strekking van mijn
verhaal, of met bepaalde bewerin-
gen niet eens zijn, mij (mijn adres
staat onder dit artikel) van repliek
willen dienen. Mogelijk, en hopelijk,
kan zo iets van een polemiek ont-
staan en wie weet waar dat weer toe
kan leiden….

Robbert Bouman is tuin- en
landschapsarchitect in oplei-
ding. Hij ontwerpt regelmatig
privé-tuinen en zou graag zijn
tanden eens zetten in het ont-
werpen van een natuurvriende-
lijke tuin.
Adres: Eerste Jan van der
Heijdenstraat 70-3, 1072 TX
Amsterdam
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