
Jan-Jaap Boehle ontwerpt 01vele jaren wilde plantentu inen. Hi} lieeftdaarbi] regelmatig geconstateerd dat sommige klan
len een beetje teleurgesield Il 'aren over de lengte van de bloeiperiode van akker ofbloemenwei. Nu zijn er natuurlijk weI 
mettioden om de bloeiperiode te verlengen (regelmatig afknippen I'Qn bloeistengels bij voorbeeld ), maar dit is arbeidsinten
sief en 'onnatuurlijk' - vaakkoos men juist voor een heenuuinom er niinder in te hoeven werken. Oak is het mogelijk am 
de bloeiperiode Ie verlengen door 'exoten' roe te voegen, die qua sfeer overeenkomen Illerde planten in het betreffende mi
lieu. Jan-Jaap Boehle spreekt in dargeval over een 'natuurlijke ru in'. Om inspiratie op te doen voor ontwerpen voor dit 
type ruin dook hi] in de tuingeschiedenis en betocht hi} historische tuinen. mel name in Engeland. Hi} deed er ideeen op die 
hi} o.a. toepaste in de modeltuin achier kwekerij De Beemdin warffum (Gr.) . 

Middeleeuwse siertuinen als inspiratiebron 
voor natuurlijke tuinen 

Jan-Jaap Boehle 

Middeleeuwse tuinen 
Eehte middeleeuwse tuinen bestaan 
niet meer. War we er van weten is af
kom stig uit histori sche gesehriften. po
ezie en vooral door de talrijke miniatu
ren, schilderi jen en tekeningen die er 
van bewaard gebleven zijn. 
Tuinen voor de sier waren een luxe die 
men alleen aant.rof bij de zeer welge
stelde burgers, adel en de kerk . 
De ruimte van de tuin WClS verdeeld in 
een siertuin, boomgaard en bij de hele 
rijken een parkachug dee! met loslo
pende dieren. Buiten de eigenlijke tuin 
was dan SOlTIS nog een jaclupark met 
dezelfde dieren. maar dan bedoeld voor 
consumptie. 
De siertuin sraat in Engeland bekend 
als herber. vrij vertaald als 'besloten 
bloementuin'. Deze was vaak omringd 
door een hekwerk of trelli sscherm met 
spalken, diagonaal gericht, waarin men 
dru if, roos of kamperfoel ie leidde. In 
her midden had j c een ruw gazon. Her 
voorkomen Vw ] madeliefj es. viool tjes, 
sleutelbloern en maagdenpalm werd 
gestimuleerd. Midden op het gazon 
stond meestal een ro zenstruik of een 
fontein. Aan de rand werden bloemen 
en kruiden geplaa tst. 

De zodenbank 
Een essentieel onderdeel V,Ul dit soon 
tuinen was de zodenbank die tegen 
een mum of in een hoek werd ge
plaatst . lk neb attijd gedacht dat je een 
zodenbank maakte door grasplaggen 
op te stapelen maw' dit is niet de enige 
manier, en zeker niet de beste. Het na
deel van opgestapelde plaggen is vaak 

dat de bovenste laag uitdroogt en bruin 
wordt. Dit geldt vaak ook voor de plag 
die j e regen de zijkant aandrukt. Aan
genomen wordt dar men de bovenste 
zode telkens opnieuw neeriegde, op 
momenren dat er gebru ik VW ] de bank 
gemaakt ging worden. Verder zat men 
waarschijnlijk rneestal op een meege
bracht kussen. De meest gangbare zo
denbanken zijn gemaakr met behulp 

van een houten of stenen omkisting die 
gevuld werd met 'rommel' en aarde en 
waarop men dan de zode aanbracht, 
Een goede afineting voor een zoden
bank is 1,5 In bij 45 em en rond de 40 
em hoog. De zode bestond naast gras 
vaak uit maagdenpalm, marjolein, tijm 
of loopkamille. Bij maagdenpalm snoei 
je de plant, vooral de zijden, in juni. 
Marjolein is de mooiste keuze, je kunt 

Uit: Ramon Jablonski. Medieval garden design book. 
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de wilde soort nemen, maar de gele 
vorm (Origanum vulg are 'Aureum') of 
nog liever de soon met de gelc uitein
den aan het blad (Origanum vulgare 
'Golden tipped') zijn het meest ideaal. 
Het is raadzaam de plant van tijd tot 
tijd in te snoeien. zo blijft ze rnooi 
compact en voorkom je bloei, Zoals u 
weet zijn het prima bijen- en hornm el
planten, de reactie van zo'n insect als u 
er op gaat zitten laat zich raden. Dit is 
ook het nadeel van tijm. Toch roept her 
zitten op een zodenbank bij de meeste 
mensen romantische gevoelens op. 
Een plant die zich goed leent voor de 
zodenbank is de loopkarnille (Chamae
melurn nobile 'Treneague' of 'Roman') 
met zijn geurend blad en rnooie witte 
bloemen. Ik weet dat hij velen aan
spreekt dus ik zal hier het recept voor 
toepassing geven: je plant de jonge 
planten in april op [5 em afstand van 
elkaar. Deze moet je am de 4- weken 
knippen, dit tot jul ioBij droogte water 
geven. Na juli gam hij dan bloeien. In 
de winter is de plant bruin, war niet 
mooi is. Je kunt de plant het best als 
eenjarige toepassen want veel langer 
dan twee seizoenen gaat 'ie niet mee. 

Bornen, struiken en bloernen 
Bornen en struiken werden aan de rand 
van het gazon gezet. Deze werden er in 
de eerste plaats neergezet om schaduw 
te creeren. Schaduw was in die tijd 
zeer gewenst daar een witte bleke huid 
het schoonheidsideaal was. Langs de 
randen werden oak de plwllen ge
plaatst. De planten die in de tuin ge
bruikt werden wW'en de wilde soorten 
die men apprecieerde in combinatie 
met kruiden. Aan bloemcomposities 
lOals wij cIat nu doen deed men niet. 
Er waren nog geen sierplwllen inge
voerd, weI allerlei k.IUiden en struiken 
en vrucbtbomen, vooral in de Romein
se tijd . Wilde bloemen kwamen veel 
voor, b.v. als gevolg van een anti-ro
vers-wet waarin werd bepaald dat aile 
hoofdwegen tussen twee steden aan 
weerszijde VWl de weg 6 m geschoond 
moesten worden VWl bornen en strui
ken - dit leverde natuurJij k fantastische 
bloernrijke bennen op. De bloemen die 
men in de tuin hield vond je ook veel
vuldig in het wild. De '.;onnen die men 
toepaste hadden bijna altijd gebruiks
waarde. Klaprozen. rozen, schru-Iei zijn 
voorbeelden VWl sierplal1len die in de 

eerste plants gehouden werden voor 
hun (verrneende) geneeskracht. Gouds
bloemen en kaasjeskruid werden ge
houden als potkruiden, en wede en 
verfbrern als vertplaruen. Een nies
krui dplant werd bij de deur gezet. niet 
zozeer vanwege de bloei in de winter
rnaanden maar meer voor het weren 
van heksen en andere ongewenste 
geesten. Hadden planten geen enkele 
betekenis dan werden ze louter gehou
den am de geur en/of als strooikruid 
(tegen de stank in huis, of gedragen in 
builtjes am onaaugename li chaamsgeu
ren te verdoezelen). Een van de rede
nen dat de herber ornbeind was. was 
dat de geur van de bloernen dan Ianger 
in de tuin bleef haugen. 

Fruitbomen 
De boomgaard werd volgens een vast 
patroon aangelegd. De functie ervan 
was naasthet leveren VWl fruit, het ver
krijgen van schaduw. Men legde er be
schaduwde wandelpaden aan, zodat 
men onder de bloesems van de bomen 
van all erl ei soort kon doorwandelen. 
De boomgaard werd begrensd door een 
gracht. meidoomhagen. rozen en fruit
bomen. De ruimte daarbinnen werd ge
ploegd, gespit en geegaliseerd en alge
zet met een koord. Men plantte er fruit
en notenbomen. zeals appels. peren. 
pruimen, moerbei, kersen, vijgen, 
amandel en kweepeer. De bomen wer
den geplant in rijen met een tussen
ruimte van 4.8 tot 6 meter met druiven 
ertussen. De bodem was bedekt met 
een bloemrijke weide die een of twee 

keer per jaar gemaaid werd. Naast de 
schaduw die men kreeg door de bomen 
zelf, rnaakte men met dit doel voor 
ogen oak tunnelbogen en overdekte 
pergola's boven de paden en plaatste 
men prieeltjes in de ruin. De tunnelbo
gen rnaakte men met palen van wilgen
of hazelaarhout. Deze palen waren na 2 
tot 6 jaar aan vervanging toe. De on
derlinge afstand bedroeg ongeveer 45 
cm. De palen werden met wilgenbast 
aan elkaar geknoopt. Je kreeg zoiets als 
een omgekeerde mand. Deze construe
lie was nodig voor het opbinden en lei
den van de klimmers. De pergola's 
werden gemaakt van timmerhout of 
boomstarnmen. De meest gebruikte 
klimplanten waren de druif en de roos. 
De druif werd in de eerste plaats ge
houden voor de schaduw. De druiven 
waren aan het eind van de middeleeu
wen - het klim aat werd koeler en natter 
- van zo'n kwaliteit dat men er alleen 
maar azijn van kon maken. De meest 
gebruik te roos was de Rosa alba semi
plena die waaiervonnig uitgespreid kan 
worden langs de zijden en over het dak 
van de pergola. Deze roos wordt onge
veer 2.40 ill hoog. De wat kleinere Ro
sa galica (1.80 rn) kan ook gebruikt 
worden. maar is eigenlijk meer ge
schikt om er een haagje van 90 crn of 
1.20 m hoog van te maken. Soms, daar 
waar men een combinatie van druiven 
en rozen toepaste, zorgde men er voor 
dat een zijde van de pergola open 
bleef. Hier werden de druiven langs de 
paden ombooggeleid; er werden bij dit 
type wei zij trellissen toegevoegd. Deze 

Rozenper gola in Penhurst Place joto: 1.1. Boehle 
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Pergola in modeltuin de Becmd in Warffum 

hadden een hoogte van ca . 1.60 m Tus
sen de trellis en het dak van de pergola 
ontstonden zo een soon ramen. waar
door men beter en mel meer verruk
king de rest van de tuin kon overzien, 
Naast de roos gebruikte men als klim
rners de karnperfoelie, kJimop en kale
bas. Er zijn voorbeelden bekend van 
middeleeuwse ruin en waar men onaf
gebroken kilometer s kon wandelen 
over beschaduwde paden. 

Penhurst Place 
AfgeJopen zorner bezocht ik mel mijn 
vriendin de ruin van Penlui rst Place. 
Penhurst Place dateert van voor de 16e 
eeuw. Het is een enorm grote ommuur
de tuin. Het huidige patroon van plant
bedden, vijvers en paden venoon: nog 
gra te overeenkomsr met dat op gravu
res, die in de 17e eeuw gemaakt wer
den door de Nederlandse kun stenaar 

Kip. Dat is nogal bijzonder dam de 
meesre ruinen telkens mel de mode 
mee veranderen. Je wandelt V,U! de ene 
ruimte in de andere. fen VeU! de ruim
tes was vierkant van VOI"lI1. omringd 
met war wij bosplantsoen noemen. 
Hier stond aan de rand een grote per
gola, opgebouwd uit dennenstammen. 
begroeid met diverse klimplanten , ro
zen, kamperfoeJie. clemalissen. Hel 
middenstuk was een bijna uilgebloeide 
wei met veel margriclen en 51. JruIS
kruid. In hel midden dfu'U 'VeU! slond cen 
soon hut. wal koerc1 vol"lnig. hcgrneid 
mel kJimplanten. lk vond dat wal over
dreven, mam wei Icuk voor kindcren. 

fo to: i .: Boehle 

Tnuis las ik in een van mijn boeken dat 
dit soort bouwsels bekend stonden als 
'k luizenaarshut' - vooral in de 18e 
eeuw erg populair in Engeland. Er zijn 
erg leuke verhalen van in omloop, b.v. 
over mensen die er de zomer in door
brachten, soms verkleed als kluizenaar. 
Hoe dan ook , het idee van een pergola 
rond de wilde bloemenwei en langs de 
bosschage sprak mij erg aan. Vooral 
her gebruik van boomstammen in 
plaats van latwerk bekoorde mij zeer. 
In mijn streven om thuis in mijn tuin 
acluer De Beemd meer plaats voor ro
zen en clematissen te creeren was dit 
her ei van Columbus. Ik had al een 
mooi gesloten haag en een wilde plan
tenwei, dit tuingedeelte was er dus aI 
min of meer voor was aangelegd. 
Nu werd her een kcuze van welk haul 
ik het best gebruiken kon. Je hebt 
stamrnen van ongeveer 3 meter nodig 
en voor de staanders is 3.50 m geen 
luxe. Dennenstammen verrotten op on
ze grond in een paar jaar tijd. Over 
bled : eiken- . robinia- en tamme kas
tanjehout. Ik ben hierover gaan praten 
mel het bedrijf Dubomat, dar ook in 
Groningen gevestigd is. Het getoonde 
hout plus kwaliteitsbeschrijving waren 
voldoende om rnij over de streep te 
trekken. Het hout is niet gei'mpreg
neerd. d&-'U' hel van nature veel looizu
ren heval die voor de conservering zor
gen. Het houl komt vrij bij hel onder
houd arul bomen en bas. Het is ook erg 
hcu'd houl. zoals we ondervonden bij de 
verwerking en hel ruikt !liet onaange

naam. Het is een lange pergola gewor
den, ruim 18 meter. Bij de liggers 
zaagden we de uiteinden van de stam
men voor een deel in: als maat gold de 
dikte van de staande palen. Door ze nu 
op elkaar te leggen lijkt het of de stam 
gewoon doorloopr. De dwarsliggers 
zijn op de uitcinden op dezelfde manier 
bewerkt, en liggen dus wat hoger dan 
de Jiggers in de lengte, Tussen de lig
gers en de staanders hebben we steun
balken aangebracht voor de stevigheid 
en als hulp bij het leiden van klimmers. 
Op een van de toto's die we in Penhurst 
Place van de pergola maakten, is te 
zien dat een deel van de pergola niet 
goed begroeid is; de breedte lijkt over
dreven ruim berneten, maar op een an
dere foto zie je dat de klirnmers toch 
behoorlijk wat ruimte op kunnen eisen. 
Onze pergola heeft een hoogte en een 
breedte van 2.75 m. 
De grond in de wilde plantenwei en 
voor de zoornplanten langs de haag heb 
ik in het verl eden sterk verschraald. 
Daar klimmers van rijke grond houden 
heb ik de bodem rondom de palen ver
rijkt met bemeste tuingrond. 0 

* * * * * 
De pergola staat er nu, de zodenbank 
zal volgend jaar gebouwd worden; 
twee middeleeuwse tuinelementen die 
de ruin interessanter maken, allebei ge
inspireerd door het bezoek aan histori
sche (Engelse) tuinen en het lezen in 
onderstaande (aanbevolenl) boeken, 
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Lan-Jaap Boehle ontwerpt natuur
lijke tuinen en legt ze aan. 

lijn adres: Oostervalge 44, 9989 
EK Warfflll1l. Tel. 0595-424424 

Kwekerij De Beemd: Oudendijk 25. 
9989 EM Warffwn. 0595-424589. 
Achier deze kwckerij ligf de modelwill 
IF(wr de beschrevell pergola ell (vana! 
I'olgena j aor ) de zodenbank fe bewoll
deren zijll. 
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