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ZO MAAK JE
JE TUIN MOOIER,
LEUKER & GROENER!

inclusief

TUINPLEZIER, MOOIE,
MAKKELIJKE & LEKKERE
PLANTEN, OVERAL PLEK
OM TE ZITTEN, BUDGETVOORDEEL, VOGELS,
VLINDERS & BIJEN, WATER,
DUURZAAMHEID.

De Inclusieve Tuin is een uitgave van:
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3x groen
HOOFDSTUK 1

water

HOOFDSTUK 2

wilde planten
HOOFDSTUK 3

zitten

HOOFDSTUK 4

de snoeptuin
HOOFDSTUK 5

Kijk eens met andere ogen naar je tuin en haal
de natuur naar binnen! Dat betekent niet dat je
de hele tuin overhoop moet halen, ook kleine
veranderingen kunnen ervoor zorgen dat jouw
tuin niet exclusief, maar inclusief wordt. Dat kan
met het concept van De Inclusieve Tuin. Het
voorbeeld daarvan is aangelegd in De Tuinen
van Appeltern. Alle foto’s in dit boekje zijn in
die tuin gemaakt. De Inclusieve Tuin is een fijne
LEEFTUIN, waarin gemakkelijke tuinplanten,
wilde planten, biotopen voor allerlei beestjes en
een snoeptuin worden gecombineerd. Bovendien
tonen we met dit concept aan dat duurzaamheid
niet duur hoeft te zijn. De Inclusieve Tuin is
te vertalen naar elk formaat tuin.
De Inclusieve Tuin is het resultaat van een samenwerking van Groei & Bloei met Vara’s Vroege Vogels,
in het kader van het project Tuinreservaten, en de tuinontwerpers Jasper Helmantel (www.cruydthoeck.nl)
en Carrie Preston (www.studiotoop.nl).
Bezoek De Inclusieve Tuin in de Tuinen van
Appeltern (www.appeltern.nl). Als Groei & Bloei-lid
krijg je korting op de entreeprijs met je ledenpas en bon
(www.groei.nl).

Dit is
De Inclusieve

TUIN

maak ook
jouw tuin
inclusief
5laat je
inspireren
z.o.z.

inclusief
3xgroen
M
et De Inclusieve Tuin willen
we een tegenwicht bieden aan
de vele ’exclusieve’ tuinen,
die de afgelopen jaren in Nederland
zijn gerealiseerd. Wij zijn van mening
dat een écht moderne tuin een tuin is
waarin slim wordt omgegaan met
gewone, betaalbare en eigen materialen.
De moderne tuin onderscheidt zich door
innovatie en een mooie, ruimtelijke opzet,
niet door dure, exclusieve materialen. De
tuinen van nu geven ruimte aan plant,
dier en mens.
De Inclusieve Tuin is in meer dan één
opzicht groen. Uiteraard is het een tuin
met planten, maar hij is ook natuurrijk, toegankelijk en duurzaam. Het
gedachtegoed van De Inclusieve Tuin is
gebaseerd op 3 x groen:

Gebruik veel verschillende planten, het
liefst ook inheemse wilde soorten.
2 Maak zoveel mogelijk gebruik van
de aanwezige materialen en/of kies voor
duurzame producten.
3 Geef natuurlijke processen de ruimte.
1

Op basis van deze drie principes kun
je binnen elk budget en in iedere stijl
een tuin realiseren. De mate waarin de
principes aan bod komen, zal per tuin
verschillen. Dat is op zich helemaal niet
erg. Het gaat erom dat je bij de inrichting
van de tuin, naast alle andere tuinwensen,
groen de belangrijkste factor laat zijn.

een boom of heester. Bovendien is de
aanschaf van een parasol niet echt groen.
Een tuin met (veel) planten is letterlijk en
figuurlijk groener dan een tuin zonder.
Maar een tuin vol planten is nog geen
natuur. Als je meer ruimte wilt creëren voor
natuurlijke processen, moet je planten
kiezen die aantrekkelijk zijn voor dieren.
Zo zijn planten met enkele bloemen veel
beter dan dubbelbloemige planten. Nog
beter voor bijen en vlinders zijn inheemse
wilde planten. Die bieden niet alleen
voedsel, maar dienen ook als ’waardplant’.
Meer hierover kun je lezen in het hoofdstuk
Wilde planten. Nu hoef je niet gelijk je hele
Klik hier voor een
tuin vol te zetten met wilde planten; in
De Inclusieve Tuin worden ze gecombineerd met de tuinplanten van het Groei
over De Inclusieve Tuin & Bloei 26-planten-plan (zie pag. 17). Dat
zijn 26 gemakkelijke, betrouwbare soorten
1 INHEEMSE WILDE PLANTEN die het vrijwel overal goed doen en weinig
Veel ‘exclusieve’ tuinen die de afgelopen onderhoud vergen.
jaren gerealiseerd werden, zijn ook
exclusief planten. Nou ja, bijna dan. De 2 DUURZAME MATERIALEN
meeste ruimte wordt ingenomen door Een groene tuin is ook een duurzame
tegels, modieuze accessoires en meubilair. tuin. Let er bij de keuze van materialen
Maar in een tuin met weinig of geen op waar ze vandaan komen en hoe ze
planten ontbreekt het echte tuingevoel geproduceerd worden. Alle natuursteen
en daarmee het tuinplezier. Bovendien bijvoorbeeld komt uit het buitenland. Het
verdwijnt het water in het riool in plaats vervoer ervan uit verre landen als China en
van in de bodem en is er onvoldoende Vietnam kost veel brandstof. Dat is milieuruimte voor dieren om te scharrelen en belastend en duur. Kinderarbeid maakt
te overwinteren. Ook is het microklimaat dat dit materiaal toch vaak goedkoper is
er extremer: de schaduw van een parasol dan tegels of stenen uit Europa. Bakstenen
is nooit zo aangenaam koel als die van en beton zijn wel lokale producten en

FILMPJE

TUINRESERVAAT

mede hierdoor milieuvriendelijker. Als je
voor nieuwe bestrating kiest, is beton een
verantwoorde keuze. Gebruikte bestrating
is helemaal prima en wordt voor weinig of
niets aangeboden op websites als Marktplaats. Nog beter en goedkoper is het
om je eigen materialen te hergebruiken,
want daarmee bespaar je ook nog eens op
de afvoerkosten. Duurzaam is vaak niet
alleen goed voor het milieu, maar ook
voor de portemonnee!
Duurzaamheid is in. Tal van producten
worden overgoten met een groen sausje.
’Greenwashing’ wordt dit wel genoemd.
Daarmee zijn deze producten niet per

definitie goed voor natuur en milieu,
maar hooguit minder vervuilend. Blijf
kritisch en gebruik je gezonde verstand.
3

Maak van je tuin een Tuinreservaat: een
groen paradijs waar vogels en andere
dieren van mee kunnen genieten. Dus
geen tuin vol steen, maar vol planten.
Kijk voor meer info op www.groei.nl
en www.tuinreservaten.nl.

NATUURLIJKE PROCESSEN

Planten en materialen bepalen hoe groen
een tuin is, maar ook de manier waarop
je ze toepast. Houd je bij het stapelen
van stenen wat ruimte vrij voor insecten?
Zijn er hagen, heesters en begroeide hekken waar vogels kunnen nestelen? Ook
hoe je tuiniert, speelt een rol: mogen er
rommelige hoekjes met bladeren en takken zijn, zodat dieren een scharrelplek
hebben? In De Inclusieve Tuin is veel

aandacht voor deze aspecten. Een in het
oog springend voorbeeld zijn de banken
annex insectenhotels.
Ook een vijver biedt veel ruimte voor
natuurlijke processen. In De Inclusieve
Tuin hebben we de strakke lijnen van de
vijver gecombineerd met een natuurlijke
oever, zodat dieren gemakkelijk in en uit
het water kunnen. Hiermee wordt de tuin
een echt Tuinreservaat. 8
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inclusief
water
W
ater is de bron van alle leven.
Voor een grotere biodiversiteit in de tuin is een vijver
onmisbaar. Een natuurlijke vijver heeft
de voorkeur; een spiegelvijver zonder
planten heeft geen natuurwaarde. Dit
betekent niet dat je geen moderne vijver
kunt hebben. In De Inclusieve Tuin
laten we zien dat natuurlijk en strak wel
degelijk samengaan, door de rechthoekige vorm van de verhoogde vijver te
doorbreken met een moerasgedeelte.
De grote vijver neemt een prominente
plaats in, maar bij gebrek aan ruimte
voldoet zelfs een ingegraven cementkuip. Als er maar planten in groeien en
de dieren vanuit het water de tuin in
kunnen. Een flauwe oever, waarbij het
water overgaat in een rijkelijk begroeide
moeraszone, die vervolgens overgaat in
de omliggende beplanting is het meest
ideaal. Heb je een vijver met strakke,
rechte wanden? Plaats dan een plankje
langs de rand, dat door de grotere
dieren gebruikt kan worden als trapje.
Zorg ook voor beplanting langs de rand;
via het blad dat gedeeltelijk in het water
hangt, kunnen de kleine(re) dieren in
en uit de vijver klauteren.
Een andere mogelijkheid is een
zwemvijver. Hierbij combineer je een
zwemgedeelte voor jezelf met een
moerasgedeelte. Door het water rond te
pompen fungeert het moeras als filter
voor het zwemwater. Het zwemgedeelte

kun je dan vrijhouden van plantengroei
en aanleggen in iedere vorm die je wilt.
In het moerasdeel komen de planten. Het
aanleggen van een zwemvijver is specialistisch werk. Laat je daarom goed adviseren.

NATUURLIJKE VIJVER
Het is erg leuk en boeiend de processen
in en rond de vijver van dichtbij te volgen.
Zorg daarom dat je vlak bij het water
kunt komen en er het liefst rustig bij
kunt gaan zitten. Denk hierbij aan een
vlonder, een bruggetje of een bankje
tussen de beplanting. In De Inclusieve
Tuin is de vijver van verschillende kanten
te benaderen. Gewoon door een stoel
naast de vijver te zetten of door op
het muurtje te gaan zitten. Helemaal

spannend zijn staptegels in de vijver,
van waaraf je de vijver en het moeras
optimaal kunt beleven.
Hoe meer divers de inrichting van de
vijver is, hoe interessanter hij wordt
voor het planten- en dierenleven. Onder
water kun je meerdere zones maken,
bijvoorbeeld door stenen in de vijver
te stapelen tot ’terrassen’. Hoe diep een
plant moet staan, hangt af van de soort
(zie de lijst van geschikte planten).
De vijver en moeraszone zijn bij
uitstek geschikt voor wilde planten;
ze mogen lekker hun gang gaan,
door de vijverfolie kunnen ze de vijver
en het moeras immers niet uit. Daarnaast is de vijver natuurlijk een ideale
verblijfplaats voor allerlei dieren.

GESCHIKTE PLANTEN
Hieronder geven we een beknopt overzicht van inheemse planten die geschikt
zijn voor de verschillende zones (zie
illustratie op pagina 10-11) van een
natuurlijke vijver.
OEVERZONE (+ 10 CM / - 10 CM)
Hier staan de planten alleen met hun
voeten in het water. Ze vormen een
overgang van de tuin naar het water en
zijn een schuilplaats voor kikkers en
allerlei insecten.
9 gele lis (Iris pseudacorus)
Forse moerasiris met mooie, gele bloemen.
Groeit ook in de schaduw.
9 gewone dotterbloem (Caltha palustris)
Voorjaarsbloeier met grote, gele
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bloemen en fors, rond blad. Levert nectar
en stuifmeel voor hommels en honingbijen.
9 grote kattenstaart (Lythrum salicaria)
Opgaande zomerbloeier met lilaroze
bloeiaren. Kan zich uitzaaien, maar wordt
zelden lastig. Vlinder- en bijenplant.
9 penningkruid (Lysimachia nummularia)
Bodembedekker met ronde, groene
blaadjes en mooie, gele bloemen. Weeft
zich tussen de opgaande planten door
en zorgt zo voor een geleidelijke overgang van land naar water.

9 zwanenbloem (Butomus umbellatus)
Beschermde plant met grasachtig blad
en een hoog bloeischerm met grote,
roze bloemen. Wil steeds weer verplant
worden in voedselrijke klei-veengrond,
anders gaat de bloei sterk achteruit. Lokt
bijen en hommels.
9 lidsteng (Hippuris vulgaris)
Met typische staartjes die boven water
uitsteken. Onder water maakt de plant
langere blaadjes die zuurstof aan het
water afgeven. Voor voedselrijke klei.

MOERASZONE (0 TOT - 30 CM)
De planten staan meestal met de wortelhals onder water en soms ook met hun
blad. Voor veel waterorganismen is dit
de belangrijkste biotoop.
9 pijlkruid (Sagittaria sagittifolia)
De grote, pijlvormige bladeren steken,
net als de tros met witte bloemen, boven
het water uit.

DRIJFTILZONE (- 20 TOT - 50 CM)
De planten wortelen in het ondiepe water
en koloniseren met hun drijvende stengels het diepere water. Het water onder
de drijvende plantenmat is ideaal voor
vissen, salamanders en waterinsecten.
9 waterdrieblad (Menyanthes trifoliata)
Beschermde plant met lange, drijvende
wortelstokken en drievoudig samen-

Snel na de aanleg werd de vijver een
habitat voor onder meer kikkers.
gestelde bladeren. De witte bloemen
staan in een aar.
9 wateraardbei (Comarum palustre)
Met vijflobbige blaadjes en purperrode
bloemen, mooie herfstkleur.
9 watergentiaan (Nymphoides peltata)
Met kleine waterlelieachtige blaadjes en

grote, gele bloemen die bijen en hommels
lokken. Kan op klei flink woekeren.
9 krabbenscheer (Stratiotes aloides)
De grote, stekelige rozetten overwinteren
op de bodem en komen in het voorjaar
naar het oppervlak, waar de bladeren een
stukje boven water uitsteken. De typische
bloeiwijze lijkt op een krabbenschaar.

waterniveau

-30 cm

-80 cm
-90 cm

groot. Er zijn veel cultuurvormen in
allerlei kleuren en maten te koop.
9 fonteinkruid (Potamogeton)
Een soortenrijke groep waterplanten met
smalle tot brede bladeren en sommige
soorten met ovale, drijvende bladeren.
De grootbladige onderwatersoorten zijn
belangrijke zuurstofplanten.
9grofhoornblad (Ceratophyllum demersum)
WATERLELIEZONE (- 50 TOT - 100 CM) Een belangrijke zuurstof leverende
De meeste soorten zijn onderwaterplanten plant, die onder water zweeft en via de
en planten met drijvende bladeren die bladeren zijn voedsel opneemt. Kan
grote temperatuurschommelingen en flink uitgroeien. 8
zoninstraling in de vijver temperen.
Dit hoofdstuk kwam tot stand m.m.v.
9 witte waterlelie (Nymphaea alba)
De wilde witte waterlelie vinden we het Ruurd van Donkelaar Groenadvies.
mooist, maar wordt voor veel vijvers te www.ruurdvandonkelaar.nl
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inclusief
wilde
I
n De Inclusieve Tuin zijn veel planten
toegepast uit het G&B 26-plantenplan (zie pag. 17) Het zijn cultuurplanten die van oorsprong niet uit
Nederland komen, maar bijvoorbeeld
in Noord-Amerika, Japan of China in
het wild groeien. Als deze tuinplanten
bloeien, vinden veel bijen en vlinders
er voedsel in de vorm van stuifmeel en
nectar. Voor een nog diervriendelijkere
tuin kun je deze tuinplanten goed
combineren met inheemse wilde
planten. Onze inheemse bijen, vlinders
en andere insecten hebben namelijk
ook specifieke, inheemse planten nodig
voor hun voortplanting: de zogenaamde
waardplanten (zie kader op pag. 16).
Waarom zou je inheemse planten in
je tuin zetten als ze gewoon in het
wild voorkomen? Helaas komt in
ons land de natuur steeds meer in de
verdrukking. Er is (te) weinig ruimte
voor wilde bloemen en daarmee voor
bijen, hommels en vlinders, terwijl die
van groot belang zijn voor de mens. Stel
je maar eens voor wat er gebeurt als er
geen bijen meer zijn om onze voedselgewassen te bestuiven. Mensen maken
ook deel uit van het ecologische geheel
en hebben belang bij een gezonde
natuur. Door in onze tuinen meer
inheemse beplanting toe te passen,
kunnen we een bijdrage leveren.
Bovendien zijn veel wilde planten ook
gewoon heel mooi en bruikbaar in

de tuin. Voor het toepassen van wilde
planten hoeft je tuin geen wilde boel
te worden. Binnen een goed ontwerp
kun je gecultiveerde en inheemse wilde
planten combineren. Niet alle wilde
planten zijn geschikt. Er zijn lastige
zaaiers en woekeraars bij die je beter
niet kunt gebruiken, maar er blijven er
nog genoeg over. Houd bij de keuze
van planten wel rekening met de grondsoort van je tuin. Probeer niet de grond
aan te passen aan de planten. Daarmee
ga je tegen de natuur in en haal je je
veel werk op de hals. Je kunt de grond
natuurlijk wel verbeteren met compost
of organische mest, maar zand blijft
zand en klei blijft klei.

GESCHIKTE PLANTEN
Onderstaande inheemse wilde vaste
planten trekken veel bijen, hommels
en vlinders aan en hebben zich reeds
bewezen in de tuin.
9 marjolein (Origanum vulgare)
Met roze bloemschermen. Hoogte
30-50 cm. Voor een niet te natte, niet te
schrale plek in de zon.
9 duifkruid (Scabiosa columbaria)
Met lichtviolette bloemen, voor niet te
droge, kalkhoudende grond in de zon.
Hoogte 30-60 cm.
9 blauwe knoop (Succisa pratensis)
Laatbloeier met blauwe, knoopvormige
bloemen. Hoogte 50-80 cm. Zon en
vochtige tot redelijk droge grond.

planten

de Inclusieve Tuin is een
combinatie van inheemse
wilde planten en het
G&B 26-planten-plan
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9 veldsalie (Salvia pratensis)
Met blauwe bloemaren voor kalkhoudende, niet al te droge grond. Hoogte
50-80 cm.
9 beemdkroon (Knautia arvensis)
Waardplant voor de zeldzame knautia-bij
met violetroze bloemen. Hoogte 50-80 cm
hoog. Voor licht vochtige, kalkhoudende
grond.
9 vijfdelig kaasjeskruid (Malva alcea)
Rijkbloeiende plant met roze bloem-

kelken, nectarbron voor vele insecten
en waardplant voor de distelvlinder.
Hoogte 60-100 cm. Voor een iets vochtige,
voedselrijke standplaats in de zon.
9 akelei (Aquilegia vulgaris)
Deze inheemse wilde plant, met prachtig
diepblauwe bloemen, is al lang bekend als
tuinplant.
9 vaste judaspenning (Lunaria rediviva)
Bloeit al in mei met lichtroze bloemen.
Hoogte 30-80 cm. Voor wat vochtige,

voedselrijke en kalkhoudende grond.
9 voorjaarszonnebloem
(Doronicum pardalianches)
Voorzomerbloeier met kleine, zonnebloemachtige bloemen. Licht vochtig plekje in
de halfschaduw. Hoogte 60-100 cm.
9 donkere ooievaarsbek
(Geranium phaeum)
Rond de wijnrode bloemen (mei) gonst
het altijd van de bijen. Hoogte 40-60 cm.
Zaait zich wat uit. Voor halfschaduw en
niet te arme grond.
9 longkruid (Pulmonaria mollis)
Bloeit al in maart met blauw-roze
bloemen; op de nectar komen de eerste
hommels af. Voor een wat vochtige,
voedselrijke plek in de halfschaduw.
Hoogte 15-30 cm.
9 damastbloem (Hesperis matronalis)
Inheemse plant die al langer bekend is als
tuinplant. De violette, lila of witte bloemen
trekken van mei t/m juli veel vlinders aan.
Waardplant voor o.a. oranjetipje, klein en
groot koolwitje. Hoogte 60-90 cm.
9 echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi)
Bloeit met roze, gefranjerde bloemen,

3

2

4

5

6

waardplant voor nachtvlinders en nectarplant voor o.a. zilveren maanvlinder. Voor
een zonnige en vochtige plek (oeverzone
van de vijver). Hoogte 30-50 cm.
9 dagkoekoeksbloem (Silene dioica)
Bloeit roze. Voor niet te droge, niet te
schrale plekken. In de zon of halfschaduw.
Hoogte 50-80 cm.
9 grote wederik (Lysimachia vulgaris)
Geelbloeiend in juni-augustus. Voor een
vochtige standplaats (oeverzone vijver).
Hoogte 80-120 cm.
FOTO’S
1 I Beemdkroon en duifkruid.
2 I Marjolein.
3 I Duifkruid.
4 I Dagkoekoeksbloem.
5 I Blauwe knoop.
6 I Veldsalie.
7 I Akelei.
8 I Vaste judaspenning.
9 I Vijfdelig kaasjeskruid.
10 I Donkere ooievaarsbek.
11 I Longkruid.
12 I Grote wederik.

9 grote kattenstaart (Lythrum salicaria)
Bloeit met roze bloemaren. Voor vochtige
plekken en oevers, maar is ook een
uitstekende borderplant. Waardplant
voor verschillende nachtvlinders en het
boomblauwtje. Hoogte 80-130 cm.
9 grote engelwortel
(Angelica archangelica)
Prachtige, statige schermbloemige met
lichtgroene bloemen. Op een vochtige
en voedselrijke plek kan hij wel 250 cm
hoog worden. Gedraagt zich meestal als

een tweejarige, maar doordat hij zich wat
uitzaait heb je steeds weer nieuwe planten.

DYNAMISCH PROCES
Alle genoemde planten kun je uitstekend
combineren met je eigen tuinplanten.
Maar voeg niet alleen wat wilde planten
toe, probeer ook op een andere manier
naar de beplanting te kijken. Stap af van
het idee dat elke plant precies op de plek
moet blijven staan die je hem hebt toebedeeld. Zie het meer als een dynamisch
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8
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12

15

proces, zoals in een bloemenweide. Laat
de planten een beetje hun gang gaan, geef
ze de vrijheid door de border te ’wandelen’
naar de plaats waar ze zich het beste thuis
voelen. Accepteer (en leer waarderen) dat
de beplanting er van jaar tot jaar anders
uitziet. Dat die ene leuke, kortlevende
plant misschien wel plaats heeft gemaakt
voor een andere - ook leuke - plant. Ook
dat is een natuurlijk proces. Tegen de
natuur ingaan, waarbij je de beplanting
steeds moet corrigeren, is tijdrovend.
Voor het succesvol laten zijn van deze
strategie, is het wel van belang planten te
combineren die aan elkaar gewaagd zijn
en dezelfde groeikracht hebben. Mocht
een plant toch (dreigen) de overhand
(te) nemen, dan moet je natuurlijk wel
ingrijpen.

IN DE INCLUSIEVE TUIN
In De Inclusieve Tuin zijn planten op een
’bloemenweideachtige’ manier toegepast
door de verschillende soorten gemengd
te planten. De tuin is opgedeeld in
meerdere biotopen, delen met ver-
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WAARDPLANTEN

1
schillende groeiomstandigheden, waarbij
we passende planten hebben gezocht.
Zo is er de Vasteplantenweide in het
zonnige deel, het vochtige Moeras als
onderdeel van de vijver en het Bos op de
schaduwrijke plekken met veel struiken
en bomen. Bij de kas is een Snoeptuin.
Door de plantensoorten binnen de biotopen te herhalen ontstaat een natuurlijk
ogend geheel. Sommige soorten zijn het
meest geschikt om in groepjes te planten,
andere soorten komen beter tot hun
recht als solitair. 8

4

Een waardplant is een plant waarop vlinders en andere insecten
bestanddelen vinden die zij nodig
hebben voor hun voedsel en/of
voortplanting. Sommige insecten,
de zogenaamde ’specialisten’, zijn
erg kieskeurig en afhankelijk van
een bepaalde soort plant. Verdwijnt
die uit hun gebied, dan verdwijnen
zij ook. Onze algemene vlinders, de
’generalisten’, zoals de atalanta en
dagpauwoog, zijn minder kieskeurig en hebben daardoor een
grotere overlevingskans. Maar ook
zij hebben het zwaar bij een gebrek
aan voldoende bloemen.

FOTO’S
1 I Voorjaarszonnebloem.
2 I Grote kattenstaart.
3 I Grote engelwortel.
4 I Damastbloem.
5 I Echte koekoeksbloem.
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DE 26 PLANTEN

G&B 26-PLANTEN-PLAN
Tuinieren moeilijk en tijdrovend? Het kan ook anders.
Met het Groei & Bloei 26-planten-plan, samengesteld
door een keur aan deskundigen, kun je probleemloos
tuinieren en een prachtige tuin naar wens creëren met
planten die weinig onderhoud vragen. Met het
26-planten-plan wil Groei & Bloei mensen verleiden
tot minder bestrating in de tuin.
In De Inclusieve Tuin zijn de 26 planten van het plan
gebruikt, aangevuld met inheemse wilde planten.

01. Alchemilla mollis
02. Amelanchier lamarckii
03. Anemone x hybrida ’Honorine Jobert’
04. Aster ageratoides ’Stardust’
05. Brunnera macrophylla ’Jack Frost’
06. Buddleja davidii ’Nanho Blue’
07. Carex morrowii ’Variegata’
08. Cercis canadensis ’Forest Pansy’
09. Euonymus alatus ’Compactus’
10. Geranium ’Anne Thomson’
11. Hedera helix Arborescent Groep
12. Helenium ’Moerheim Beauty’
13. Helleborus orientalis
14. Hemerocallis ’Ed Murray’
15. Heuchera ’Mocha’
16. Hydrangea quercifolia ’Burgundy’
17. Kalimeris incisa ’Madiva’
18. Magnolia stellata
19. Miscanthus sinensis ’Kleine
Silberspinne’
20. Persicaria amplexicaulis ’JS Caliente’
21. Phlox ’Utopia’
22. Rosa Schneewittchen
23. Rudbeckia fulgida ’Guldsturm’
24. Salvia nemorosa ’Caradonna’
25. Sedum ’Matrona’
26. Vinca minor ’Alba’
Van het Groei & Bloei
26-planten-plan is een
waaier met plantinfo te
bestellen via www.groei.nl.
De planten zijn o.a. verkrijgbaar bij
Vaste Plantencentrum in Helmond,
www.vasteplantencentrum.nl.
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inclusief zitten
zitten. Maar er is meer. De muren zijn
ook tafels, waaraan je met een klapstoel
kunt zitten of waar je je spullen op
kwijt kunt.
Last but not least geven de muren
structuur aan de tuin en scheiden ze de
verschillende ruimtes van elkaar.

INSECTENHOTELS

MULTIFUNCTIONEEL
Waar plek is om te zitten, gaan mensen
zitten. Zitruimte beperkt zich niet tot
objecten die daar expliciet voor bedoeld
zijn, zoals stoelen en banken. De rand
van een plantenbak, een muur, een traptrede … allemaal plekken waar je kunt
zitten. Mits ze niet te hoog, laag, smal,
onregelmatig of nat zijn. De ideale
zithoogte is 45 cm, maar alles tussen
30 en 60 cm voldoet, zeker voor een
korte periode.
In De Inclusieve Tuin vind je overal
muren van gestapelde 40 x 60 cm
betonnen tegels. Wij zijn uitgegaan van
deze tegels omdat ze zo ruim verkrijgbaar zijn, maar natuurlijk kun je ook
andere gebruikte tegels gebruiken.
Door hun hoogte van 45 cm zijn deze
’langwerpige banken’ perfect om op te
zitten. Ze vormen ook de rand van de
vijver, zodat je overal bij het water kunt

In de banken zijn insectenhotels geïntegreerd door bij de constructie ervan af en
toe een tegel weg te laten en die ruimte
te vullen met takken, riet of isolatiestenen. De banken staan verspreid door
de tuin, zowel in de zon als in de schaduw,
en zijn daardoor aantrekkelijk voor veel
verschillende insecten. Ook op andere
manieren is een habitat voor insecten en
vogels gecreëerd, zoals de takkenril die
dienst doet als erfafscheiding.

VERPLAATSBARE STOELEN

Naast vaste zitplekken is het ook leuk
om een paar losse stoelen te hebben.
Lichte,
gemakkelijk
verplaatsbare
stoelen zijn hiervoor het beste. Ze geven
je veel vrijheid. Wil je even in de zon
of juist in de schaduw zitten, dan pak
je de stoel en zet je hem op de plek die
jij wilt. Komt er iemand op bezoek, dan
schuif je een stoel erbij.
Het aanbod aan tuinmeubels is de laatste
jaren enorm toegenomen. De ene
set is nog chiquer en duurder dan de
andere. Maar zijn ze ook altijd mooier
of beter? Met De Inclusieve Tuin willen
we ook aanzetten tot ’tuinbezinning’,
teruggaan naar de basis door slim hergebruik of door creatieve
oplossingen met heel
Zelf maken:
gewone, betaalbare

BANK

Kijk op www.groei.nl
BLAD & SITE

materialen. In De Inclusieve Tuin vind je
geen dure tuinmeubels. De klapstoeltjes,
hangmat, biertafel en banken zijn overal te
koop en zeer betaalbaar. Bovendien zijn ze
licht van gewicht, dus goed verplaatsbaar.
Misschien gaan deze meubels wat minder
lang mee dan bijvoorbeeld stoelen en
tafels van hardhout en worden ze als
minder duurzaam gezien. Maar het
begrip duurzaam kun je van verschillende
kanten bekijken. Door tropisch hardhout
te gebruiken of door materialen zwaar
chemisch te verduurzamen, gaat een
product misschien langer mee, maar wordt
bij de productie ook veel energie gebruikt
en schade toegebracht aan het milieu. Ook
raken heel wat mensen vrij snel uitgekeken
op hun spullen en verdwijnen meubels en
materialen van tropisch hardhout vroegtijdig naar de vuilstortplaats.
De hangmat in De Inclusieve Tuin kost
maar een paar tientjes. Het is dan ook geen

ramp als je hem na een paar jaar moet vervangen. In plaats van een hangmat iedere
keer na gebruik op te ruimen omdat ie zo
duur was, laat je hem lekker hangen,
zodat je erin kunt liggen wanneer je wilt.
Hierdoor ga je hem veel meer gebruiken:
de fijne plekken in de tuin veelvuldig
gebruiken, daar gaat het om.

kijk- of kunstobject dat je van een afstand
beschouwt. De vormgeving nodigt uit tot
ontdekken. De tuin is bedoeld als een
ruimte om in te zijn, met veel verschillende
belevingen: lekker rustig in een hoek wegdromen, aan tafel eten met veel vrienden,
heerlijk dwalen en van de natuur genieten.
Ook als je budget beperkt is of je
gewoon bewust duurzame keuzes wilt
TOEGANKELIJK
maken is De Inclusieve Tuin bereikbaar.
De Inclusieve tuin is toegankelijk in elke Een tuin hoeft niet ingewikkeld of duur
betekenis van het woord. Het is geen te zijn om te kloppen. 8

19

inclusief snoep
EETBARE PLANTEN

Eetbare planten zijn helemaal in.
Tegelijkertijd is ’weinig onderhoud’
nog steeds de meest voorkomende
wens van tuinbezitters. Omdat een
traditionele moestuin veel werk met
zich meebrengt, is een snoeptuin een
goed alternatief. In een snoeptuin gaat
het niet om een grote opbrengst; je
plant geen velden vol bonen of aardappels, een paar planten volstaan. Je zult
dus nog steeds boodschappen moeten
doen, maar je kunt wel een aardbei plukken bij de voordeur als je thuiskomt,
even naar buiten gaan om wat tijm of
salie te knippen voor een stoofschotel of
appels plukken voor appelmoes. In een
snoeptuin kun je genieten van eetbare
planten zonder veel extra werk.

VASTE PLANTEN
Een snoeptuin geeft niet alleen minder
werk dan een moestuin, door de combinatie van sier- en nutsgewassen ziet hij
er ook nog veel leuker uit. Zeker als je
bij de keuze van eetbare planten op hun
sierwaarde let. Zo krijg je een sierlijke
snoeptuin of een snoepige siertuin.
In de snoeptuin staan voornamelijk
vaste eetbare planten, zoals rabarber,
asperge, aardbei en kardoen, en vaste
kruiden als salie, rozemarijn en tijm. Op
de open plekken tussen deze planten
kun je eenjarige kruiden en groenten
planten of zaaien.

fruit in de herfst. Let wel op dat er in
de buurt andere appels of peren staan
voor de bestuiving, of kies voor een
zelfbestuivend ras.

IN DE INCLUSIEVE TUIN
Een deel van De Inclusieve Tuin is ingericht
als snoeptuin. Eetbare vaste planten,
kruiden en groenteplanten staan er door
elkaar en worden gecombineerd met
sierplanten, die ook elders in de tuin
staan. Zo is een mooie overgang met de
rest van de tuin ontstaan. We hebben
bessenstuiken tussen de andere struiken
in het vogelbosje geplant en aardbeien
toegepast als bodembedekker. In de
ruimtes tussen deze planten groeien
eenjarige groenten en kruiden, zoals
courgette en dille. In je eigen tuin kun je
zoveel experimenteren als je maar wilt.
Groenten hoeven niet altijd in rijtjes te
Houd er wel rekening mee dat eenjarigen staan. Waarom mogen sla of prei niet
iets meer werk met zich meebrengen. in de border staan? Of boerenkool, met
Je kunt ze eventueel ook in een pot of zijn decoratieve blad?
vierkante meter tuin onderbrengen.
Kleinfruit als aalbessen, frambozen LEKKER EN DECORATIEF
en bramen past ook perfect in een VASTE PLANTEN
snoeptuin, gewoon - net als andere 9 asperge (Asparagus officinalis)
heesters - tussen de vaste planten, in een De jonge scheuten zijn eetbaar. Mooie,
heesterborder of langs een heg.
veerachtige bladeren. Hoogte: 100-150 cm.
Elke tuin is gebaat bij een boom, dus Voor goed doorlatende grond.
waarom geen fruitboom? Zeker voor 9 kardoen (Cynara cardunculus)
een kleine tuin is een hoogstam appel- Verwant aan de artisjok. Vooral de vezelige
of perenboom ideaal: bloesem in het bladstelen zijn eetbaar, oogsten voor de
voorjaar, lichte schaduw in de zomer en bloei (juli). Goede solitair en structuurplant

een snoeptuin
is minder
werk dan een
moestuin
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met grijsblauw blad. Hoogte: 150-175 cm.
9 daglelie (Hemerocallis)
De bloemen zijn eetbaar. Afhankelijk
van de soort bloeit de plant van juni tot
oktober. De meeste bloeien twee maanden
lang in warmgele en oranje tinten.
9 venkel (Foeniculum vulgare)
Alle delen van de plant zijn eetbaar. Sierlijke, veerachtige bladeren, die bij de
cultivar ’Purpureum’ bronskleurig of
roodpaars zijn. Mooie solitair en structuurplant. Zaait zich uit. Bloei: 7-10, gele
schermbloemen. Hoogte: 175-200 cm.
9 aardbei (Fragaria ostara)
Vruchten (vanaf mei) zijn eetbaar.
Uitstekende bodembedekker. Hoogte:
10-30 cm.
9 rabarber (Rheum rhabarbarum)
Bladstelen zijn eetbaar in de lente. Grote
decoratieve bladeren. Als solitair of structuurplant. Bloei: 7-8, wit. Hoogte: 100 cm.
VASTE KRUIDEN
9 bieslook (Allium schoenoprasum)
Scherpe uiensmaak. Heerlijk in salade.
Bloei: 5-6, paars. Hoogte: 20-30 cm.
9 oregano (Origanum vulgare)
Lekker in veel mediterrane gerechten; de
wilde soort trekt veel vlinders. Bloei: 7-10,
paars. Zaait zich uit. Hoogte: 30-60 cm.
9 salie (Salvia officinalis)
De decoratieve, grijsgroene bladeren
zijn heerlijk in vleesgerechten. Bloei:
6-7, paars. Hoogte: 50-60 cm.
9 tijm (Thymus vulgaris)
Lekker in soep, vleesgerechten en als
thee. Inheems in Nederland. Bloei: 7-8,
met kleine, paarse bloemen. Ideaal in
een rotstuin, tussen tegels of over de
rand van een bak. Hoogte: 15-20 cm.

HEESTERS EN BOMEN
9 hazelaar (Corylus avellana)
Inheemse heester voor de grotere tuin.
Vanaf september kun je de hazelnoten
rapen en droog bewaren.
9 appel (Malus domestica)
Laat zich goed snoeien, dus ideaal voor
de kleine(re) tuin. Kies een ziektebestendige soort en let op de bestuiving.
9 pruim (Prunus domestica)
Pruimenbomen stellen weinig eisen. Er zijn
veel soorten, waaronder zelfbestuivende. Je
kunt ze snoeien om in toom te houden.
9 peer (Pyrus communis)
Met hun smalle, zuilvormige kroon zijn
peren vaak een handige keuze voor de kleine
tuin. Laten zich goed snoeien, worden
zonder snoei 400 cm. ’Gieser Wildeman’ is
een mooie, zelfbestuivende stoofpeer, maar
er zijn natuurlijk ook handperen.

KLEINFRUIT
9 aalbes (Ribes rubrum)
Groeit op bijna iedere grondsoort, goed te
combineren met vaste planten.
9 framboos (Rubus idaeus)
Goed winterhard en ideaal om van te
snoepen. Kies een paar verschillende
soorten om de oogsttijd te verlengen.
9 doornloze braam (Rubus ’Thornfree’)
Doornloos is zeker in de kleine tuin
geen overbodige luxe voor bramen.
De vruchten zijn zoet en sappig. Zeer
winterhard.
9 vlier (Sambucus nigra)
Bloemen en bessen van deze inheemse
stuik zijn eetbaar. Trekt vogels. Zeer
gemakkelijke en snelle groeier. Regelmatige snoei houdt de struik jong en in
toom. Wordt zonder snoei op termijn
400 cm. 8

extra ontwerpen
Het concept voor De Inclusieve
Tuin is te vertalen naar ieder
formaat. Het past zeker ook in
een ’gewone’, kleinere achtertuin.
Tuinontwerpers Jasper Helmantel
en Carrie Preston - auteurs van
dit boekje - die op uitnodiging
van Groei & Bloei De Inclusieve
Tuin creëerden, ontwierpen voor
de lezers van Groei & Bloei acht
verschillende inclusieve tuinen.

Jasper Helmantel
www.jasperhelmantel.nl

E

acht
inclusieve
ontwerpen
Carrie Preston
www.studiotoop.nl
z.o.z.

lke tuin is anders, want elke
tuinbezitter is anders. Een
plantenverzamelaar gaat het
vooral om de planten; de vormgeving
van de tuin speelt vrijwel geen rol.
Voor de liefhebber van een designtuin
zijn de planten juist ondergeschikt
aan de architectuur en de harde
materialen. Terwijl tuiniers met zogenaamde ’wilde tuinen’ er juist naar
streven met verschillende biotopen de
natuur na te bootsen.
Maar waarom zou je kiezen voor het
een of het ander? Waarom moeten
wilde planten altijd in organisch
gevormde perkjes groeien? Waarom
kunnen er in designtuinen niet meer
planten staan?

In De Inclusieve Tuin in Appeltern
hebben we het al laten zien: vormgeving, plantenverzamelingen en
natuurlijke processen zijn juist
heel goed te combineren. Met acht
voorbeeldontwerpen
voor
twee
verschillende kleine achtertuinen
willen we aantonen dat ook in een
kleine tuin veel mogelijk is. Is je
tuin wat groter, dan kun je de schaal
aanpassen of elementen uit de
voorbeelden met elkaar combineren.
De ontwerpen verschillen in vormgeving en materiaalgebruik, maar
één ding hebben de tuinen gemeen:
veel planten die zoveel mogelijk zijn
toegepast op een natuurrijke manier.
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MOERASTUIN 6 X 14 M ONTWERP CARRIE PRESTON
In deze tuin ligt de nadruk op de natuur. De centraal gelegen
vijver gaat over in een moerasgebied met daaromheen een
bloemenweide met inheemse wilde planten. Een verhoogde
houten vlonder, beschut in een hoek bij het huis, dient als terras
en geeft uitzicht over de vijver, het moeras en de lengte van de tuin.
Een lager gelegen vlonderpad brengt je, tussen de moerasplanten
door, naar een kleine, intieme zitplek achter in de tuin, die wordt
omgeven door bessenrijke heesters (vogelbos). Halfverharding
van schelpen en boomstronken verhogen de nonchalante sfeer.
Het is de perfecte plek om een vuurtje te stoken. De schutting
aan de kant van de vlonder bestaat uit verticale palen, de andere
schutting is volledig begroeid. De hoek achter in de tuin wordt
omsloten door een takkenril.

containers

vogelbos

weidebloemen

palen met
wilgenvlechtwerk
voor hangmatten

gestapelde
tegels
60x40 cm
met
insectenhotels

takkenril

vogelbos

6X14
zitplek
met boomstammetjes

vijver

moeras
vlonder

weidebloemen

6X14
24

vijvers met
rotstuin
schelpen met
30x30 cm
tegelrijen
ivm rolstoeltoegankelijkheid

MUURTJESTUIN 1 6 X 14 M
ONTWERP CARRIE PRESTON
Tegels zijn hergebruikt om muurtjes met insectenhotels erin
te maken. Halfverharding van schelpen is aangevuld met
stoeptegels, die gelegd zijn in strepen in de breedte van de
tuin. Een rotstuin met vijver is zichtbaar vanuit het huis.
Er zijn twee terrassen: bij het huis voor de ochtendzon en
achterin voor zon in de avond. In het midden van de tuin is
een beschutte plek met tien dikke palen waar wilgentenen
doorheen zijn gevlochten. Aan haken in de palen kun je een of
twee hangmatten bevestigen. Eén schutting is van gevlochten
wilgentenen, de andere zijn begroeid met klimplanten.

VIJVERTUIN 1 6 X 14 M
takkenril

struiken
zitplek met
boomstammetjes
(kort gras)

vijver

vogelbos
struiken

weidebloemen

gestapelde
tegels als
bank met
insectenhotels

brug

weidebloemen

staptegels

6X8

ONTWERP CARRIE PRESTON
Strakke muurtjes (met geïntegreerde
insectenhotels) van al aanwezige
tegels omsluiten de vijver en dienen
als zitplaats. Een deel van de vijver
is niet omsloten en gaat over in een
moerasgedeelte. Van de rest van de tegels
is de tuin zo bestraat dat een strak en
ruimtelijk spannend geheel is ontstaan.
Vanaf het grote terras in het midden kun
je volop genieten van alle natuur om je
heen. Er is voldoende plek voor veel
en gevarieerde planten. De takkenril is
gemaakt van snoeiafval.

6X8
vogelbos

BLOEMENWEIDETUIN 6 X 8 M

ONTWERP JASPER HELMANTEL
De natuurlijk ogende vijver en de
bloemenweide met inheemse wilde
planten maken deze tuin tot het ultieme
Tuinreservaat. Het pad bestaat uit
staptegels en wat korter geknipt gras. De
zitplek is niet verhard, maar bestaat slechts
uit kort gras met houtblokken om op te
zitten. Vanaf de houten vlonder kun je
optimaal genieten van het waterleven. De
struiken en de boom zorgen voor hoogte
en structuur. Bladeren en takken kunnen
achter de struiken dienen als schuilplek
voor dieren. De schutting is begroeid met
klimplanten. Deze tuin is niet alleen rijk
aan natuur, maar lijkt ook op natuur.

MUURTJESTUIN 2 6 X 8 M

ONTWERP JASPER HELMANTEL
Van aanwezige grindtegels zijn muurtjes
gestapeld. Op sommige plekken is een tegel
weggelaten en die ruimte is opgevuld met
bamboestengels, houtblokken en grond.
Hier kunnen wilde bijen en andere insecten
hun nest bouwen. De muurtjes zijn 45 cm
hoog, dus ook goed als bank te gebruiken.
De strakke lijnen van de muren zorgen voor
structuur en vormen een mooi contrast met
de losse, natuurlijke beplanting.
Midden door de tuin meandert een
halfverhard gedeelte van grind, dat het
regenwater goed doorlaat. De beplanting
aan weerszijden bestaat uit een mengeling
van wilde planten en tuinplanten.

vogelbos

takkenril

weidebloemen

moeras

vijver

6X14

gestapelde
tegels met
insectenhotels

tuinplanten
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SNOEPTUIN MET BOOMHUT

6 X 14 M
ONTWERP CARRIE PRESTON
Deze tuin voor een jong gezin biedt volop
speelgelegenheid. Er is zelfs een hut op
palen met een zandbak eronder. De hut
wordt omringd door heesters en kleine
bomen, zoals vlier en krentenboom. Het
terras heeft een geïntegreerde hoekbank,
zodat er voor het hele gezin ruimte is om
te zitten. Planten van het G&B 26-plantenplan worden aangevuld met inheemse
en eetbare planten, waaronder drie fruitbomen. Dicht bij het huis is een bescheiden
vijver met moeraszone. Aan de achterzijde
wordt de tuin afgesloten met een takkenril.
De bestrating bestaat uit halfverharding als
schelpen of flachkorn.
takkenril
vogelbos

boomhut op
palen met
zandbak
eronder

6X14
bankje

vogelbos

snoeptuin
met planten
uit G&B
26-plantenplan

terras met
zitelement
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snoeptuin
met planten
uit G&B
26-plantenplan
fruitboom

bankje

takkenril
bloemen
vogelbos

struiken
takkenril

terras
van
tegels
50x50 cm

vijver

vijver

bank

bank
weidebloemen
moeras

6X8
VIJVERTUIN 2 6 X 8 M

ONTWERP JASPER HEMANTEL
De tuin is gedeeltelijk bestraat met
goedkope betonnen tegels van 50 x 50 cm.
Door de omliggende beplanting komt
het regenwater toch in de bodem terecht.
Ook de strakke vijverrand is gemaakt
van deze tegels. Aan één zijde ontbreekt
de rand, hier gaat de vijver over in een
moerasgedeelte met veel ruimte voor
beplanting. Doordat de bodem schuin
doorloopt tot aan de vijverrand, kunnen
dieren gemakkelijk in en uit de vijver.
Achter in de tuin is een takkenril. De
toegepaste struiken en vaste planten zijn
mooi én nuttig voor het dierenleven.

tuinplanten

6X8
TEGELTUIN 6 X 8 M
ONTWERP JASPER HELMANTEL
In deze aanvankelijk volledig bestrate
ruimte (betonnen tegels van 30 bij
30 cm) zijn drie uitsparingen gemaakt.
Hierdoor ontstond veel ruimte voor
beplanting, terwijl je je in de tuin nog
volop kunt bewegen en er heerlijk
kunt zitten. In één van de vakken is
zelfs plaats voor een vijvertje met een
moeraszone en wilde bloemen. Uiteraard
ontbreekt de takkenril niet.
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de inclusieve tuin
Groene tuinen zijn belangrijk voor mens en dier, planten en uiteindelijk de
planeet. Je vraagt je wellicht af of je de wereld van de verstening kunt redden
als je wat wilde planten in de tuin zet, een vijvertje graaft en takken op een
bult gooit in plaats van in de groencontainer. Is dat niet overdreven, die paar
vierkante meter? Heeft het daadwerkelijk zin? Dat de natuur belangrijk is
weten we allemaal. Omdat er veel over wordt gezegd en geschreven, maar
ook omdat bijna iedereen waardevolle natuurherinneringen heeft. Opgedaan
tijdens een vakantie, bij opa in de tuin of langs een boerensloot. Maar krijgen
onze (klein)kinderen wel zulke groene prikkels? In een tuin vol grind?
Vanachter de computer? Word je zelf nog wel geprikkeld in je eigen tuin?
De waarde van de natuur in een tuin beperkt zich niet tot het aantal
vlinders of kikkers. De tuin draagt ook bij aan onze ’groene bewustwording’.
In de tuin beleef je de natuur van dichtbij en daardoor maakt de natuur deel
uit van het dagelijks leven. Mits je je tuin goed inricht, zoals De Inclusieve
Tuin. De vele paden verminderen weliswaar de hoeveelheid natuur, maar
vergroten de mogelijkheid om de natuur te beleven. Zo kun je op je hurken
naast een kikker zitten. Zo loop je tussen de vlinders en de bijen en zie je de
paddenstoel die in de herfst tevoorschijn komt. Zo leren ook kinderen
onbewust de waarde van de natuur kennen.
Door Tuinreservaten van onze achtertuin te maken, dragen we wel degelijk
bij aan een betere wereld. De directe bijdrage zal niet altijd even groot zijn
en het is de vraag of het voldoende tegenwicht biedt tegen de oprukkende
verstening, verstedelijking en asfaltering. Maar vlak de indirecte invloed niet
uit: de groene prikkels aan onze kinderen en kleinkinderen. Zij hebben de
toekomst en moeten straks beslissingen nemen over natuurbeleid, groene
subsidies en het al dan niet aanleggen van een snelweg door een natuurgebied. De tuin is belangrijker dan je denkt.
Jasper Helmantel en Carrie Preston
www.inclusievetuin.nl

