
Plantwijzer





wıjzer
Ron den Dikken

Plant



Tekst en fotografie: Ron den Dikken
Vormgeving: Studio Anton Sinke, www.antonsinke.nl
Grafische productie: Drecht Graphics, Dordrecht

ISBN 978 94 622 8415 9
NUR 426

© 2014 Ron den Dikken

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het
keurmerk Forest Stewardship Council® (FSC®) draagt. Bij dit papier is
het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook is
het papier 100% chloor- en zwavelvrij gebleekt.



Inleiding 7

1 Verschillende tuinen
De romantische tuin 10
De kleurige tuin 15
De oosterse tuin 16
De moderne tuin 21
De natuurlijke tuin 22
De natuurvriendelijke tuin 25
De kindvriendelijke tuin 29
De tuin met huisdieren 30
De eetbare tuin 33

2 Grondsoort
Kleigrond 38
Veengrond 40
Zandgrond 42

3 De ligging van de tuin
De voortuin 45
De zonnige tuin 46
De schaduwtuin 47
Aan de kust 48
De stadstuin 51

4 Nieuw of bestaand
Een nieuwbouwtuin 53
Een bestaande tuin 54

5 Onderhoud
Veel onderhoud 62
Weinig onderhoud 63
Het snoeien 64
De aanleg beïnvloedt de 
hoeveelheid onderhoud 66

6 Planten
Bomen 71
Coniferen 74
Hagen 76
Struiken 80
Klimplanten 82
Vaste planten 84
Bloembollen 97
Bijgoed 102
Zomerbloemen of eenjarigen 109
Grassen 112
Vijverplanten 113
Kleur 116
Het jaar rond bloemen 118

7 Plantenlijsten
Bomenlijsten 125
Coniferen en heesters 126
Rozen 129
Klim- en haagplanten 129
Bomen en struiken aan de kust130
Vaste planten 130
Het jaar door 133
Grondsoorten 135
Overige planten 137
Functie 141

Inhoud





Inleiding
Internet is een bron van tuininspiratie; op het wereldwijde web is enorm
veel te vinden aan voorbeeldtuinen en voorbeeldbeplantingen. Maar vind je
het leuker om lekker te bladeren dan zijn tuinbladen, tijdschriften en boeken
goede alternatieven. Zelf snuffel ik al jarenlang bij boekwinkels en antiquari-
aten om leuke tuinboeken te vinden.

Tijdens de tuincursussen die ik geef, hoor ik toch vaak de verzuchting dat
een overzichtelijk boek met veel tuinideeën voor diverse soorten tuinen ont-
breekt. Daarom dit boek, met veel inspirerende illustraties uit binnen- en
buitenlandse tuinen en veel tips over inrichting en onderhoud.

Tuinen bezoeken is de leukste manier om inspiratie op te doen: mooi aange-
legde parken, rozentuinen of botanische tuinen of één van de vele particu-
liere open tuinen. Particuliere tuinen geven je meestal een beter idee op de
juiste schaal zodat, wanneer je foto’s maakt of aantekeningen, je deze later
eenvoudig in je eigen plan kan verwerken. 

Er zijn in Nederland diverse mogelijkheden om voorbeeldtuinen te bezoe-
ken. Bijvoorbeeld de tuinen van Appeltern (zie hieronder foto rechts); een
complex met meer dan 200 verschillende showtuinen met prikkelende en
inspirerende voorbeelden.
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Maak veel foto’s van mooie

tuinen. Eenmaal thuis weet

je dan weer waaróm ze je

inspireerden.
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Verschillende
tuinen
Een tuin is meer dan wat planten in de grond stoppen. Wil je een bepaalde
sfeer in je tuin krijgen, dan is het belangrijk daar van te voren al goed over na
te denken. Hierna een overzichtje van een aantal veel voorkomende tuinen.

De romantische tuin

Een romantische tuin krijg je niet alleen door een rozenboog neer te zetten.
Uiteraard zijn rozen wel belangrijk, vooral in zachte kleuren en het liefst met
een ouderwetse, heerlijke geur. Slingerende klinkerpaadjes worden in deze
tuin gecombineerd met pastelkleurige beplanting. We kennen dit soort tui-
nen wel van de plaatjes.
Bestrating met een goede combinatie van klinkers en/of grind en met leuke
haagjes van buxus of een vervanger zoals lonicera geven een goede basis
voor een dergelijke tuin.

Heel mooi zijn buxusvakken met daartussen rozen in een combinatie met
vaste planten in een bepaalde kleur. Het romantische geklater van bewe-
gend water in de vorm van een beekje met diverse waterkant-plantjes of
van een fonteintje met wat klimrozen erlangs, geeft al direct een roman-
tische sfeer in je tuin.
Een beplanting van fijnbloemige vaste planten zoals gipskruid en calamintha
in combinatie met roze rozen of hortensia’s in verschillende tinten roze er-
gens in de achtergrond passen hier goed bij.
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