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Robbert Bouman

Winter is een begrip dat in onze contreien 
aan een zekere erosie onderhevig is. Onze 
winters krijgen steeds meer een nat en som-
ber karakter en steeds minder een helder en 
vrieskoud kraakkarakter. Ik vind dat jammer. 
Ik zou voor geen goud op een plek zonder 
seizoenen willen leven. Hoe uitgesprokener 
vooral de koude helft van het jaar, hoe liever. 
Net als de natuur hebben wij mensen de win-
ter nodig om tot rust te komen en de batterij 
weer op te laden.

Een tuin kan op minstens drie 

niveaus beschouwd worden:

• als (ecologische) machine;

• als beeld (statisch);

• als avontuur (dynamisch).

Met het eerste bedoel ik: wat moet 

een tuin doen of ‘presteren’ en 

hoe krijgen we dat voor elkaar. In 

relatie tot de winter betekent dit 

bijvoorbeeld dat een vijver diep 

genoeg moet zijn (min. 70 cm) 

om bij strenge vorst de overwinte-

rende kikkers en salamanders een 

overlevings-kans te bieden, dat 

vorstvrije kruipruimten onder het 

huis toegankelijk moeten zijn voor 

winterslapers en dat tuinafval en af-

gevallen blad gebruikt wordt om de 

tuin zelf de winter door te helpen. 

Het betekent dat je een uitgebloeide 

zonnebloem of kaardebol laat staan 

voor puttertjes of andere vogeltjes 

en de bessen van gelderse roos en li-

guster laat zitten in de hoop op een 

invasie van pestvogels. Het betekent 
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vooral dat je de winter respecteert 

als een rustperiode en niet als een 

dolle sneeuw gaat ruimen of gaat 

zagen, snoeien en knippen. Dat op-

tutten kan wachten tot het voorjaar.

De tuin als beeld of avontuur heeft 

te maken met ruimtelijkheid. Het 

beeld wordt vooral belangrijk in een 

statische situatie. Wat zie ik vanuit 

mijn favoriete stoel in de achterka-

mer of het gietijzeren bankje achter 

de vijver ? Het avontuur ontstaat als 

je je door de tuin heen gaat bewegen 

en bereid bent je te laten verras-

sen. Die verrassing kan het gevolg 

zijn van dynamiek en verandering, 

bijvoorbeeld ten gevolge van de 

verandering van seizoenen. Het kan 

betekenen dat de structuur van je 

tuin tevoorschijn komt, die door 

bladeren en bloemen wat verhuld 

was gebleven in de zomer. 

In die zin vind ik het overmatig 

gebruik van groenblijvende planten 

af te raden. Het argument is vaak 

dat je dan tenminste nog wat kleur 

hebt in de winter. Maar die kleur is 

zo ongeveer het somberste, saaiste 

groen dat je kunt bedenken. Een 

soort groen dat vooral bij somber 

weer neigt naar zwart. Mijn voor-

naamste bezwaar is echter dat je 

het beeld van je tuin op die manier 

zo fixeert. Je schakelt de seizoenen 

uit en je tuin ziet er ‘s zomers net 

zo saai uit als ’s winters. Wie wil er 

continu een begraafplaats achter 

zijn huis ?  

Er is nog een manier om de boel te 

‘belazeren’, de winter te ontkennen. 

Willen we ook in de winter geuren 

en kleuren? Dat kan....Sommige 

struiken bloeien tijdens zachtere 

perioden met bloemen die heer-

lijk geuren, andere met bloemen 

die gewoon mooi zijn om naar te 

kijken. En er zijn bolgewasjes die al 

heel vroeg met hun bloemen door 

de sneeuw prikken. Ik voel me altijd 

een beetje bedrogen door de aanblik 

van de eerste sneeuwklokjes: “loopt 

de winter nou al ten einde?”

Winter, tijd voor reflectie
De winter zou een periode van rust, 

stilte, dood en reflectie moeten 

zijn. Maar zijn die begrippen nog 

welkom in ons snelle, oppervlak-

kige, postmoderne leventje? Je kunt 

de winter in drie perioden verdelen: 

de achterkant van de herfst, hartje 

winter en het prilst van het vroege 

voorjaar. Iedereen die net als ik 

emotioneel in tune is met de winter 

zal dit beamen, en ook dat het juist 

de afwezigheid van de ‘hartje winter 

fase’ is, die soms zo teleurstellend is. 

Tussen rode bessen en de allereer-

ste bloemen hoort een fase te zitten 

waarin een weldadige en absolute 

rust intreedt. Een harde grens tus-

sen vorig leven en nieuw leven. 

Dieren zijn gestorven, slapen of zijn 

weggetrokken. Planten hebben zich 

grotendeels ondergronds terugge-

trokken. Bomen zijn hun blad kwijt. 

Eitjes en zaden wachten betere tij-

den af. Schijndood. Eigenlijk bloeit 

vrijwel niets in deze periode. Iep, 

hazelaar, peperboompje en gele kor-

noelje zijn de vroegste bloeiers van 

onze wilde flora, maar voor eind 

februari hoef je daar niet veel van te 

verwachten. 

Vorm, contrast en contre-jour
Als je bloei van onze eigen flora 

’s winters niet kunt inzetten als 

Winteraspecten: stevige planten om rijp te vangen en takken die 

‘s winters pas tot hun recht komen (foto’s: Robbert Bouman)
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tuinier, wat voor middelen heb je 

dan om van je tuin een pareltje te 

maken in dit jaargetijde, zonder het 

specifieke en bijzondere van de win-

ter te ontkennen? Twee aspecten (en 

daarmee sleutels tot oplossingen), 

die het eigen karakter van de winter 

respecteren, verdienen aandacht. 

• Silhouetten en verstrooiing van het licht in 
de lage winterzon

Sterke planten die stevig blijven in 

de winter en een mooi silhouet hou-

den (zoals Verbena bonariensis en 

kaardebol) vormen een soort con-

trasterende donkere pixels waar het 

oog op kan rusten bij laag tegenlicht 

en een glinsterende omgeving. De 

pluizigheid van grashalmen of van 

de vruchten van clematissoorten 

verstrooit het lage zonlicht, waar-

door deze als het ware zelf als een 

kleine zon gaan fungeren, als een 

zelfstandige bron van licht. Dit 

wordt contre-jour genoemd en is 

in mijn ogen een van de mooiste 

aspecten van de tuin in de winter. 

Contre-jour is de verstrooiing van 

het zonlicht door de pluizige delen 

van de plant of door dunne herfst-

bladeren als die delen zich min of 

meer tussen de zon en de waarne-

mer bevinden. Vooral in een tuin 

op het zuiden is het niet moeilijk 

contre-jour ‘op te roepen’, een 

kwestie van de juiste pluizige plan-

ten kiezen en hopen op veel zon.

                                                          

• Kleur, vorm en contrast 
Dit gaat vooral over het beeld van 

een boom of struik in de winter. 

Liefst tegen een donkere, rustige 

achtergrond. Bomen en struiken 

kunnen er fantastisch uitzien in 

de winter. Denk aan het hagelwit 

van papierberk cum suis (Betula 

paperifera, B. ermannii) of aan 

Rubus biflorus, R. thibetana and R. 

cockburnianus met hun spookach-

tige zilverwitte takken. Of denk aan 

het warm roodbruin van de takken 

van Salix alba ‘Vitellina’ of Salix 

alba ‘Chermesina’ (vooral prachtig 

als goed onderhouden knotwilg). 

De stam van Prunus serrula is ver-

bazingwekkend glanzend mahonie 

warmbruin, net als de takken van 

de struik Stephanandra tanakae of 

de wortelopslag van linden. Cornus 

sanguinea ‘Midwinter fire’ geeft 

opvallende, maar subtiele vegen van 

menie, vooral mooi onder dansen-

de, groengele katjes van Hazelaar. 

Ook de vorm van takken kan de 

aandacht trekken. De opvallende 

takken van Euonymus alatus met 

zijn kurklijsten komen pas tot hun 

recht in de wintertuin, net als de af-

bladderende, kaneelkleurige schors 

op de stam en takken van Acer 

griseum.

Gelukkig zijn er boeiender groen-

blijvers dan Rhododendron of 

Laurierkers. Mooi en bijzonder zijn 

de bodembedekker Rubus trico-

lor, de klimmer Rubus henryi var. 

bambusarum, en de struik Eleag-

nus pungens, de Olijfwilg, met een 

zilverige onderkant van de bladen, 

die bij stevige wind een beweeglijk 

beeld opleveren. Klimop is een late 

grootleverancier van nectar en ’s 

winters van, voor veel dieren eet-

bare, bessen.

Bijna bloeiende hazelaar. (foto: Machteld 

Klees)

Clematispluis, heel geschikt om contre-

jour op te roepen. (foto: Machteld Klees)
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