Energie

Trendtuinen 2017

Emancipatie, energie en
harmonie

Voor sportieve tuiniers is er de Energieke tuin, waarin
de afwisseling tussen activiteit en wellness centraal
staat. Deze tuin is er niet alleen ‘voor de mooi’, maar
ook omdat buiten zijn gezond is én omdat groene
planten de lucht zuiveren en zuurstof afgeven in onze
atmosfeer. Daarom veel heesters in deze tuin, zoals
de winterharde laurier, de vlinderstruik of de groen
blijvende prunus, die ook als tuinafscheiding dienen.
De tuin kenmerkt zich verder door een fel kleuren
palet en strakke belijning. De randen van de borders
zijn duidelijk aangezet en het gazon is ruim bemeten:
actieve buitenmensen houden van een groot grasveld.
Verwijzingen naar sport en spel zijn opzettelijk mee
genomen in het tuinontwerp. Soms heel letterlijk, in
de vorm van een basketbalnet of buitendouche.
Maar subtiele details, zoals de sportief geknipte bol
buxus, kun je eveneens in deze vitale tuin aantreffen.
De strakke lijnen worden speels onderbroken met de
ronde accessoires van beton of kunststof.
In de borders vind je vooral krachtige bloemvormen
in opvallende kleuren. Zoals de expressieve vuurpijl,
die hier fijn combineert met de energieke en warmgele zonnehoed.

In de aanloop naar het nieuwe tuinseizoen presenteren Branchevereniging VHG en Tuinbranche
Nederland, met medewerking van Mooiwatplantendoen.nl, de tuintrends voor 2017. De drie
trendtuinen zijn ontworpen en aangelegd door Wim Wijsman bij Tuincentrum Huiting te Vianen.
Tekst: Frances van Gool – Foto’s: Maayke de Ridder

In de drie ontwerpen, met de namen energiek, geëmancipeerd
en harmonieus, worden het verlangen naar ontspanning en
bezinning in ons eigen groen op hedendaagse wijze vertaald.
De tuinen passen alle drie in het concept van De Levende
Tuin. Dat wil zeggen dat ze een bijdrage leveren aan de bio
diversiteit, vogels, bijen en vlinders én rekening houden met
de waterhuishouding.

Meer informatie over de trendtuinen:
www.mooiwatplantendoen.nl
Of bezoek de trendtuinen bij Tuincentrum Huiting,
Lexmondsestraatweg 2 in Vianen.

Emancipatie
In de geëmancipeerde tuin bestaat eigenlijk geen
scheiding tussen binnen- en buitenruimte. De tuin
zelf dient juist als grens met de buitenwereld. In deze
tuin moet iedereen zich thuis voelen. We zien daarom
veel fijne zitjes, ook in de schaduw. En hier is niet
alleen plaats voor mens, dier en plant, maar ook voor
techniek. Sterker nog: tuinplanten krijgen er water via
een geautomatiseerd bewateringssysteem, en het
wifisignaal reikt natuurlijk tot achterin de tuin.
In deze tuin vind je geen duidelijke zichtlijnen, dus
ook geen gerichte paden. Verharde gedeeltes worden
eerder op een vrijere wijze afgewisseld met mos of
gras. Tegen schuttingen groeien klimmers als hedera,
lonicera en clematis. De muren zijn verfraaid met
op-maat-gemaakteconstructies waarin planten
verticaalkunnen groeien, zoals ‘graskasten’.
Andere hoogte-elementen zijn diverse potten en
bakkengevuld met gedurfde en kleurrijke planten
combinaties. Hierin groeien hoge bloeiers als de
Japanse anemoon samen met de geurige flox, of
wordt de kleurrijke daglelie gemengd met het elegante
Zeeuws knoopje.
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Harmonie
In de ruime borders van de omsloten harmonieuze tuin
kan de hobbytuinier zich heerlijk uitleven. Een bijzondere
blikvanger is het intieme ronde terrasje met de houten
palissade eromheen. Hier is het op lome zomeravonden
goed toeven, in de nabijheid van een zoetgeurende
blauweregen of klimroos. Daarnaast wordt in deze tuin
ook veel hout verwerkt in rustieke borders en als trellis
aan de muren.
Bomen geven meer hoogte aan dit tuinontwerp. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de decoratieve bladvorm van
esdoorn of walnoot. In de borders veelal rustig groen,
met blauwe toetsen van vaste planten als salvia, monniks
kap, ridderspoor en gentiaan, bij voorkeur geplant in
aparte vakken.
Behalve naar het centrale terras, wordt de blik van de
bezoeker ook geleid naar andere rustpunten. Dit kunnen
potten of stenen zijn, maar ook ‘altaartjes’; ter inspiratie,
of om iemand te gedenken. Zo ontstaan tegelijkertijd
hoogteverschillen die het gewenste reliëf geven aan
deze ontspannende buitenruimte.
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