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Masterclass

Dit is het seizoen voor lekker buiten leven. En waar kan dat beter dan in 
de eigen tuin? Ontwerper Elmer van Veen geeft tips voor een mooier en 
groener buitenverblijf.
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Genieten 
in het G roen

“Ook tuinen kennen trends,” aldus Elmer. 
“Aan de buitenruimte wordt meer aandacht 
besteed dan vroeger. De tuin van nu is vooral 
bedoeld om in te leven en te genieten.” vol-
gens de tuinontwerper. “Juist omdat we het 
zo druk hebben, willen we een mooie tuin 
waarin we rust vinden. En er zijn prachtige 
nieuwe materialen beschikbaar waardoor 
tuinen er anders uit kunnen zien. Hardsteen 
was tien jaar geleden haast ondenkbaar, nu is 
het volop verkrijgbaar en goed te betalen. Dat 
geldt ook voor zuidelijke beplanting zoals olij-
ven- of vijgenbomen. Hierdoor is de stijl van 
onze tuinen veranderd; het heeft ze strakker 
en mediterraner gemaakt.” 

Diepte
Elke tuin kent zijn eigen eisenpakket vanwege 
de ruimte, de omgeving en de gebruikerswen-
sen, aldus Elmer. Toch zijn er overeenkom-
sten. “Ook een kleine tuin vraagt om verschil 
in hoogte. Plaats één of meerdere bomen voor 
schaduw en diepte. Maak indien mogelijk 
altijd twee terrassen, zodat je kunt kiezen 
voor zon of schaduw. Vergeet zeker de tuin-
verlichting niet. Plaats indirecte verlichting in 
de twee uiterste hoeken achter in de tuin en 
probeer halverwege een mooie boom of struik 
te verlichten.”
 
Vlinders en vogels
Geen groene vingers? Zorg dan voor beplan-
ting die weinig onderhoud vraagt, benadrukt 
Elmer. “Bodembedekkers zorgen voor een 
mooi effect en minder onkruid. Borders met 
vaste planten en rozenstruiken vragen juist 
veel onderhoud.” Nog meer tips van de expert: 
“Zorg voor voldoende variatie, het hele jaar 
moet er iets te beleven zijn. Ikzelf gebruik 
graag beplanting die vogels en vlinders aan-
trekt en beplanting met mooie herfstkleuren. 
Daar gaat een tuin nog meer van leven.”

Tuin
Tips

Uitbesteden of zelf doen?
Moet er voor het aanleggen of renoveren altijd een expert bijkomen? 
Elmer: “Met een goed tuinontwerp en beplantingsplan van een hovenier of 
tuinontwerper komt er lijn in de tuin en staat de beplanting op de juiste plek. 
Kijk vervolgens wat je zelf kunt uitvoeren - dat maakt je tuin meer van jezelf - 
en wat je liever uitbesteedt of samen uitvoert.” 

Snelle tuinmetamorfose
• Verwijder alle kleine potjes. 
• Plaats twee grote plantenbakken met bvb grote buxusbollen symmetrisch
   naast elkaar. 
• Snoei de hagen strak en de struiken in vorm voor meer contouren en rust.
• Plaats een grote hangmat of bank om te kunnen loungen.
• Plaats een overkapping over een terras met terrasverwarmer voor het
   veranda-effect, zo kun je langer buiten genieten.

Het gras nog groener
Hoe vaker je gras maait, hoe beter. Als het lang wordt, verstikt het grove gras het 
fijne gras waardoor de grasmat ‘open’ wordt; dit bevordert mosgroei. Maai vaker. 
Dat is uiteindelijk minder werk.
Breng je grasmaaier één keer per jaar weg voor onderhoud, net als snoei-scharen. 
Scherper materiaal zorgt voor een glad snijvlak en een groener gazon.
Bemest het gras met organische mestkorrels. Dit zorgt voor een sterk en gezond 
gazon en is tevens goed voor het bodemleven. Kunstmest verschraalt de bodem 
wat uiteindelijk slecht is voor het groen.


