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Stel je eens voor: een rijtjeshuis in een 
nieuwbouwwijk te midden van reeds be
staande bebo uwing; een klein e tuin als 
een pijpenla, ingekleni.d tussen tuinen 
met vooral coniferenbagen, gazo ns en 
sierbeplantingen; opgebracbte grond be
staan de uit een mengelmoes van klei
bonke n, zand en bouwafval ; het meren
deeI van de tuin gedurende bet groo tste 
deeI van de dag in de schaduw; bes tra
ting in een derde deel van de tuin ten be
hoeve van praktisch gebruik... 
Daarm ee valt voor een natuurtuinlief
hebb er toch weinig te beginnen?! 
In de drie jaren waarin ik er slechts heb 
gewoond is me ecbter du idelijk gewor
den da tje in korte tijd binnen de gegeven 
oms tandighede n wei degel ijk een leuk 
stukje 'natuur' kunt maken. Een wilde 
plan tentu in met beperkte mogelijkheden 
voor verwildering is het resul taat gewor
den. De bosrandbeplanting, het bloe m
rijk gras landje en de kleine vijver met 
moerasje vormden tezamen met stapel
muurtjes, klimplanten tegen het huis en 
over de tuinschuur en nes t- en sch uilge 
legenh eden voo r allerlei dieren, een 
weel derige oase in de cultuurwoestijn . 
Enkele problemen met de buren leverde 
de tuin weI op maar meestal waren deze 
sne l opge los t. Kinderen uit de buurt von
den de tuin reuze interessant. Zij kwa 
men met allerlei beestjes die in de tuin 
moe sten 'wonen'. 

Het plan 
Lang voor de verbuizing van een flat 
naar een huis met een tuin had ik al wilde 
fantas ieen over hoe een eigen tuin er 
moest uitzien . Geinspireerd doo r reizen 
naar Engeland, waar zovee l voo rbee lden 
te vinden zijn van wee lderig begroeide 
mur en langs wege n en tussen landerij en 
en door proj ecten van Le Roy met steen 
en puin waarop en waar tusse n zicb een 
gevar ieerde flora en fauna wee r te vesti
gen wilde ik vooral met veel steen wer
ken . Verder moe sten er in een eigen tuin 
ook water met rnoeras, bloemrijk gras
land, ruigtevegetaties en een ruim e hoe

veelheid struweel- en bos(rand)vegeta
ties voorkomen. De tuin moes t ook een 
leefplek worden voor al lerlei diersoor
ten . 
Wanneer je dan (uiu einde lijk de be
schikking krijgt overeen tuin van slechts 
minimale afme tingen (16 m lang en 5 m 
breed) wordt het schipperen me t de mo
gelijkheden. Hoewel het dan misschien 
betel' is om van enke le eleme nten wat 
meer te hebb en, dan van meer elementen 
een beetje heb ik tocb voor bet laatste ge
kozen. Wat het gebruik van steen betreft 
waren de mogelijkheden beperkt. Graag 
had ik tuinmuren gebad op de grenzen 
met de buren. De hoge kos ten en bezwa
ren van de buren maakten dat onmoge
lijk. Met veeI puin werken leek niet ver
standig in verband met moge lijke pro
blemen met toekomstige bewoners na 
eventuele verbuizing. Enke le stapel
muurtjes leken me ech 
tel' wei baalbaar. De 
tuin liep namelijk van 
het huis naar acb teren 
ongev eer een halve me
ter af. Door de tuin ter
rasvormig aan te leg
gen zouden keermuur
tjes gemaak t kunnen 
worden. 
Water moest er ook ko
men , eve ntueel met ee n 
klein moeras. Hoewel 
bet aantrekkelijk is om 
een vijver zowel vanuit 
huis als vanaf een zit
plaats in de tuin te kun
nen zien moest deze 
toch achter in de tuin 
komen om voldoe nde 
zonlicht te vange n. 
Voor struike n en bo
men is in een kleine tuin 
we inig ruimte. Boven
dien gaf het huis al veeI 
schaduw aan een groo t 
deel van de tuin. Dan 
kom je al gauw uit op 
heggen of, hooguit, los

se hagen die niet te breed of te hoog mo
gen worden. Hier en daar is een kle ine 
struikg roep of een vrijs taande struik of 
kleine boom mogelijk om wa t meer 
structuuren dieptewerking aan de tuin te 
geven . Vanwege de lichtval was een wat 
hogere, losse haag aan de oos telijke rand 
en een lagere, strakke heg aan de west
rand het mees t wenselijk. De beg en 
vooral de losse haa g zouden van ge
mengde samenstelling moeten zijn. 
In de overblijvende ruimte moesten dan 
nog bos(rand)planten, graslandplant en 
en , nie t op de laat ste plaats , zitpl aat sen 
en paden komen. Om zowel in de zon als 
in de schad uw te kunnen zitten ware n 
twee zitp lekke n noodzakelijk : een ach
terin de tuin en een bij bet buis met een 
pad daa rtussen. 
Voor de bos(rand)- en grasland planten 
bleef ald us voomamelijk in het m idde n 
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van de tuin ruimte over, in de overgangs 
zones van sebaduw (van bet huis) naar 
zon . Voor de bos(rand)planten was een 
plek dieht bij huis bet meest logisch (me
rendeels sebaduw). De gras landplanten 
moesten zoveel mogelijk van het huis at 
komen om nog voldoende namiddag- en 
avo ndzon te kunnen vangen. 
Voor al deze wensen moest een gebeel 
gesmeed worden waarbij de tum ook nog 
praktiseh van indeling moe st zijn. Uit
eindelijk beb ik gekozen voor een plan 
met rechte vormen, vooraJ om de ruimte 
maximaal te benutten. Om ook nog wat 
variatie in bodemomstand igheden te 
krijgen leek bet me een goed idee om de 
grond van betbuis naar aebteren , dus van 
hoog naar laag, van meer zandi g naar 
meer kleiig te laten verlopen. 

De uitvoering 
De aanleg van tuinen in een nieuwbouw
wijk lijkt vaak op een wedloop om als 
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eerste alles groen te krijgen . Om ook al
les groen te h6uden worden , bebal ve ga
zons, veel wintergroene heesters en 
planten en vooral ook eon iferenbagen 
aangeplant. Niet zelden wordt bij elkaar 
de kunst atgekeken waama hele rijen 
tuinen met coniferen worden om
muurd. Hetzelfde gebeurde al bij mij in 
de omgeving. Er moest dus allereerst 
snel overlegd worden met de buren over 
altematieve tuinafsebeidingen. Na enig 
gelobby voor een gemengde losse haag 
of een wat strakkere heg heb ik kunnen 
voorkomen 66k door coniferenhagen in
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(voorda t .de buren zieh zouden bedenken 
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Vervolgens kwam bet grondwerk aan de 
beurt, waarb ij de aanleg van bestrating, 
bet graven van de vijver, de terrasvormi
ge opbouw met keermuurtjes en bet aan
brengen van (en vermengen met) zand 
gelijk zijn opgegaan. 
De aanvoer van zand in plaats van zwarte 
tuingrond wekte nogal wat verbazing bij 
omwonenden . De bodem 'verbeteren' 
met zwarte grond, dat badden ze gedaan 
voor een goede plantengroei, maar de 
bodem verschral en, dat kan tocb nooit 
wat worden met die tuin van mij! 
Kritiek was er ook van bouw vakker s die 
nog in de buurt bezig waren . Er deugde 
niets van mijn keermu urtjes die deels los 
gestapeld waren met wat oude koemest 
en grond ertu ssen en dee Ismet wat (kalk
rijke ) specie waren gemetseld. Die 
muurtjes zouden volgens ben snel ver
zakken en uit elkaar vallen. Leg ze maar 
eens uit dat 'degelijk en neties' juist niet 
gewenst zijn . 
Bij de aanle g van de muurtjes (van oude 
bakstenen) zijn op het grondniveau ope
ningen uitgespaard waaraehter, onder de 
grond, holten zijn gemaak t (van enkele 
stenen), opgevuld met wat booi en droo g 
blad ten behoeve van eventuele toekom
stige bewoners als padden en allerlei in
sekten (in de buurt kwamen al padden 
voor in gro tere , oude tuinen). Tegelijk 
met het stapelen zijn verspreid muur
planten ingebra cht . In de sebaduwrijke 
delen o.a. Steenbreekvaren, Ton gvaren, 
Blaasvaren , Stijle en Zaebte naaldvaren, 
Gewone eikvaren , Muurleeuwebek, Ge
Ie beImbloem en in de zonniger delen 
o.a. Muurbloem, Sedumsoorten, Sten
gelomvattend bavikskruid, Meeder
kruid en Gele kamille. 
De bestratingen zijn eenvoudig gehou
den en gemaakt van reeds aanwezige en 
van buurtbewoners gekre gen betonte
gels. WeI heb ik deze met de ruwere on
derkant naar boven gele gd zodat er, op 
den duur, gemakkelijker mossen en al
gen op kunnen aanslaan . 
Vanwege de beperkte ruimte was bet nier 
mogelijk om de vijver en voldoende diep 
te maken en van f1auwe oevers te voor
zien. Om niet al testeile oevers tekrijgen 
zijn deze getrapt uitgevoerd met in de 
bovenste trede de mogelijkbeid om nog 
wat oeverplanten aan te bren gen (holle 
treden ). Aan een van de korte kanten van 
de vij ver is de bovenste trede breder ge
maakt met een dremp el van bakstenen 
zoda t een wat grotere ruimte ontstond 
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voor moerasplanten. De vijverbodem is 
gemaakt van folie en, waar mogelijk, af
gedekt met zand. Vijver, oevers en moe
rasje zijn direct ingeplant met water- en 
moerasplanten, vooral veel zuurstof
planten om overlast van algen zoveel 
mogelijk te voorkomen . Er zijn alleen 
soorten gebruikt die niet al te groot wor
.den, dus geen Waterlelies, Lisdodden, 
Moersspirea e.d ., maar bijvoorbeeld 
Waterranonkel, Watergentiaan, Echte 
koekoeksbloem, Dotterbloem, Kievits
bloem, Moeras-vergeet-mij-nietje en 
Penningkruid. 
Voorde structuur van de tuin en de diep
tewerking heb ik hier en daar kleine 
struikgroepen en vrijstaande struiken ge
plant. Hiervoor zijn soorten gebruikt die 
van nature niet al te groot worden zoals 
Zuurbes, Peperboompje, Kruisbes, AI
penbes, Zwarte en Rode Bes en soorten 
die door snoeien gemakkelijk in toom te 
houden zijn. Sommige soorten zijn daar
bij gescbikt om, door opsnoeien, uit te 
groeien tot een kleine boom (echte bo
men worden al gauw te groot voor een 
kleine tuin); ik koos daarom voor Mei
doom, Krenteboompje, Wilde kardi
naalsmuts en Vlinderstruik. 
Omdat de tuin voor een groot deel al 
scbaduwrijk was heb ik bet er op ge
waagd om direct al bosplanten aan te 
brengen. Ook zijn veel stinzenplanten 
gebruikt, niet alleen bolgewassen maar 
vooral ook kruidacbtige soorten . Voor
beelden zijn Mannetjesvaren, Wijfjes
varen, Smalle en Brede Stekelvaren , 
Bosbies, Hangende zegge, Wilde akelei, 
Breed longkruid, Voorjaarszonne
bloem , Kleine maagdenpalm, Donkere 
ooievaarsbek, Bosvergeet-rnij-nietje, 
Sleutelbioemsoorten, Klokjessoorten , 
Vogelmelksoorten, botanische hyacin
ten. AI te sterk woekerende soorten zijn 
voor deze kleine tuin niet gebruikt. 
Klimplanten heb ik voorlopig alleen 
aangeplant tegen de tuinschuur (Wilde 
bosranken Kamperfoelie) , tegen de kor
te schuttingen op de scheiding met de bu
ren (Kamperfoelie) en tegen het huis 
(Klimop). Andere klimmers zijn in een 
later stadium geplant voor de tosse , ge
mengde haag. 
Het bloemrijke graslandje zaaide ik in 
met een zaadmengsel voor (matig ) voed
selrijke grond, Tenslotte bracht ik nog 
verschillende voorzieningen aan als 
schuil- en nestgelegenheid voor allerlei 
dieren ,zoals hommelporten, bosjes holle 

stengels, vogelnestkasten (voor minder 
algemene soorten ) en gierzwaluwdak
pannen . En in de (houten ) tuinschuur 
werden enkele openingen gemaakt op 
straatniveau die toegang geven tot een 
lange, lage kistunerdeksel) in de schuur, 
als mogelijke schuil- en overwinterings
plaats voor o.a . padden en salamanders. 
In de kist is wat hooi en droog groenafval 
verspreid. 
Hetaanbrengen van gierzwaluwdakpan
nen was een gezamenlijke activiteit met 
enkele buren: meerdere van dergelijke 
dakpannen bij elkaar zijn belangrijk om
dar Gierzwaluwen koloni ebroeders zijn. 

Opmerkingen bij de plantenkeuze 
In een wildeplantentuin heb je de vrij
heid om ook met plantrnateriaal te wer
ken dat niet altijd thuishoort in de gege
yen omstandigheden of in het eerste sta
dium van ontwikkeling. Door een inten
siever onderhoud kurmen veel planten 
het toch goed uithouden . Wei heb ik bij 
de soortenkeuze zoveel mogelijk aan
sluiting gezocht bij de bodemomstandig
heden (voomamelijk matig voedselrijk) 
en de hoeveelheid licht. Hoewel voorna
melijk gebruik is gemaakt van inheems 
materiaal (en stinzenplanten) zijn ook 
enkeleexoten aangeplant, zoals Vlinder
struik, Wollige sneeuwbal en Sering als 
extra nektarbron voor insekten en bij
voorbeeld Mansoor als bodembedekker. 
In de losse haag zijn vooral besdragende 
en gedoomde struiken gebruikt ten be
hoeve van vogels, zoals Gewone Vlier, 
TrosyIier, Sleedoom, Meidoorn, Honds
roos en Egelantier. 

De ontwikkeling 
Na de aanleg van de tuin, in bet voorjaar, 
zag het geheel er erg kaal uit: niet rneer 
dan knieboge struiken, miezerige of nog 
niet zicbtbare planten en veel open 
grond . Aile andere tuinen in de buurt za
gen er al meer aangekleed uitmet relatief 
hoge coniferenbagen, veel groenblij
vende sierplanten en groene gazons. Her 
kon me dus niet snel genoeg gaan met de 
ontwikkeling van mijn eigen tuin. 
Dat viel de eerste zomer nogal tegen. De 
struiken groeiden nauwelijks, de planten 
sloegen door de droogte nauwelijks aan . 
In de hardgeworden grond kiemden 
graslandzaden slecht. Om alles op g311g 
te helpen is er daarom af en toe flink ge
sproeid. Er hoefde trouwens ook niet 
veel gewied te worden; ook ongewenste 
soorten kwamen maar sporadisch op. 
Aileen in de vijver gingen de ontwikke
lingen snel. Het is verbazingwekkend 
dat binnen korte tijd allerlei waterinsek
ten verschijnen. EnkeIe dagen na het yul
Ien van de vijver waren er al Schaatsen
rijders en Bootsmannetjes. De water
planten groeiden zo snel dat in het najaar 
al flink uitgedund moest worden. Naast 
het geregeld bijvullen van de vijver was 
er in het eerste groeiseizoen verder wei
nig onderhoud te doen. Aileen de opge
komen graslandplanten zijn in het najaar 
met een heggeschaar afgeknipt. 

In het tweede groeiseizoen begon de ve
getatie een inhaalrace. Struiken schoten 
omhoog (behalve de beukenbeg), bos
en stinzenplanten begonnen de bodem 
geheel te bedekken en de graslandplan-
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ten werden zo hoog dat ze na een flinke 
regenbui platl agen . Nog voorda t er zich 
zaad geze t had moest het gras land ge
maaid worden. In de nog overgebleve n 
kale plekken is later zaad uitgestrooid 
dat werd verzameld uit berme n in de om
geving; later in de zome r hebben ver
schillende soorten graslandplan ten weer 
gebloeid en alsno g zaad gezet. 
Ongewenste planten kwamen natuurlijk 
ook ove ral op, maar die konden doo r ge
regeld uittrekken en uitsteke n makkelijk 
onde r de duim gehouden worden. 
Uiteindelijk heeft het ond erhoud in het 
tweede jaar vrij weinig tijd gekost. In het 
najaar is het grasland nogmaals gemaaid, 
zijn de moerasplanten kortgeknipt en 
werd de vijvervegetatie ui tgedund, Hoe
weIer ook dat jaar droge perioden waren 
is er niet meer gesproeid. 

Inhet derde jaar was de vegetatie al weel
detiger dan in alle andere tuinen in de 
buurt. De losse, gemengde haag moest 
's zomers al flink bijgesnoeid worden. 
Sommige struike n bleken voor een klei
ne tuin wel erg barde groeiers, zoals Ge 
wone vlier en Boswilg. De ze heb ik dan 
ook vervangen door tragere groeiers. 
Ook zijn dat jaar klimmers als Hegge
rank, Hop, Bitterzoet en Boslatbyrus in 
de losse baag geplant. 
De beukenheg bleef een trage groeier 
maar da t was ook de wens van de buren . 
Het bloemrijke gras land is al eind mei 
gemaai d. Het werd te hoog en te wild 
voor een kleine tuin. Wellicht wordt de 
groei na enkele jaren verschralen war 
minder uitbundig. Later in de zomer 

heeft het grasland toch nog gebloeid 
maar de planten zijn lager gebleven. 
Sommi ge bos(rand)planten hebben zich 
inmiddels uitgezaaid door de tuin en 
doen het op de nieuwe groeiplaats vaak 
beter danop de plekken waar ze zijn in
geplant, ook in het grasland. Zelfs in de 
stapelmuurtjes zijn bos(rand)planten 
verschenen zoals Stinkende gouwe, Vin
gerhoedskruid, Gevlekt bavikskruid en 
Bosvergeet-mij -nietje. Op vochtige, 
schaduwrijke plekken beginnen muur
tjes en bestrating groen te worden door 
mossen en algen . Zo wordt de tuin geen 
statisch gehee l zoals zovee l andere tui
nen maar vinden er voortdurend veran
detingen plaats, die de tuin tot een avon
tuurlijk en levend gebeel maken. 
Ook het dierenleven is in het derde jaar 
goed op gang gekomen, Het was een ge
noe gen om overdag vogels te zien rond
scharrelen, vlinders en vooral heel veel 
wilde bijen, zweefvliegen e.d. de bloe
men te zien bezoeken, grote Iibellen te 
zien overscheren, 's avonds in de sche
metin g padden te ontdekke n en naar het 
gekwaak van kikkers te luisteren. Onver
wacbte bezoekers waren er ook , zoal s 
Geelgerande watertorren, die plotseling 
uit de lucht kwamen vallen en met een 
flinke pIons in de vijve r verdwenen om 
vervol gens als wilden door het water te 
ploegen. En, helaas ,ook eenden die voor 
veel ove rlast zorgden door in de (daar 
voor veel te kleine) vijver te ploeteren , 
de vege tatie plat te walsen en de bestra
ting vol te poepen .Zekwame n steeds va
ker, na eerst dooreen buurvrouw van en
kele huizen verderop gevoerd tezijn. Zo

lang ze nog lopend kwamen , met jongen, 
kon ik ze uiteindelijk uit de tuin bouden 
door openingen onderin de bagen dicht 
te maken met snoeihout uit de geme ngde 
haag. La ter kwamen ze de tuin gewoon 
binnenvliegen. Dat duurde tot de nazo
mer, waama ze wegbleven en blijkbaar 
bun soortgeno ten in de nabije stadsvijver 
weer hadden opgezocht. 
Op een regenachti ge augustusdag ont
dekte ik jo nge salamanders op de bes tra
ting in de tuin. Blijkbaar hadd en zich on
gemerkt salamanders in de vijver geves
tigd en voortgeplant. Later werden ook 
twee oudere exemplaren gevonden, op 
de keuke nvloer bij een van de buurvrou
wen . Die was toch al nier zo te spreke n 
over die wildernis bij mij met die nachte
lijke herti e van kwakende kikkers, maar 
dit was helemaal her toppunt. 
De buren achter de gemengde baag wa
ren veel positiever en wilden uiteindelijk 
ook wel wilde plan ten in de tuin maar dan 
weI in combinatie met de al aanwezige 
tuinplanten . Ik moest ben wel daar bij 
belpenen hen ook de gemengde haag aan 
hun kant leren snoeien. Jarruner genoeg 
is daarva n niet veel terechtgekomen . lk 
kreeg aan het einde van het derde jaar on 
verwachts de mo gelijkheid om buiten de 
stad te gaan wonen. 

Het ver trek 
Het was moeilijk om de tuin te verla ten 
juis tnu die zich zo goed begon te ontwik 
kelen . Je wee t maarnooit wat de volgen
de bewo ners ermee gaan doen. lk heb 
wel overwogen om veel plan ten uit te 
graven en mee te nemen. Op enkel e plan
tesoorten na die moeilijk verkrijg baar 
zijn neb ik uiteindelijk tech maar alles 
achtergelaten zoals het was. Nooit ben ik 
meer teruggegaan om te kijken wat er 
van de tuin geworden is. Een nieuwe 
tuin, gro ter en met meer mogelijkheden 
eiste alle aandacht op. Daarover een vol
gendekeer meer. 0 
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