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Natuur en tuinen 

Waar ontmoeten deze werelden elkaar? 

 

Een tuin is voor veel tuineigenaren het verlengstuk van de woning. Je moet er in kunnen zitten, liggen, 

spelen, opbergen, koken, douchen en dobberen in een warm bad… 

Wat overblijft mag groen zijn, maar wel onderhoudsvriendelijk en liefst het hele jaar door goed van kleur. Een 

groen behang van eeuwig bloeiende planten. Spontane binnendringers worden geweerd, want het plaatje 

moet wel blijven kloppen. 

 

Diezelfde tuineigenaar houdt ook van de natuur. Jazeker! En die moet vooral wild zijn, onverwacht en 

spontaan. In de natuur is het juist fijn als je het gevoel hebt dat de mens afwezig is (of lijkt te zijn) en de 

planten en dieren spontaan hun gang gaan. We houden van de seizoenen met iedere keer weer een andere 

kleurencombinatie die altijd lijkt te kloppen. De natuur vloekt nooit. 

 

Wat gebeurt er toch met die eigenaar die buiten het hek de vrijheid toelaat en rondom het huis de controle 

wil houden over iedere vierkante centimeter? 

 

Ondertussen schreeuwt de natuur om ruimte. Het gaat slecht met de biodiversiteit, het aantal insecten holt 

achteruit en door de klimaatverandering ervaren we steeds meer hittestress en leidt regenwater tot overlast. 

Allemaal redenen om anders te gaan kijken naar het ruimtebeslag dat wij leggen op de natuur en de rol die 

tuinen – en daarmee tuineigenaren en tuinontwerpers – hierin spelen. Maar hoe dan? 

 

Natuur in de hoofdrol 

Als bioloog en tuinvrouw zie ik een rol weggelegd voor tuinontwerpers om tuinbezitters wakker te maken. 

Laat hen zich realiseren dat ze een kostbaar bezit hebben; een stukje aarde wat in feite net zo goed van de 

natuur is, als van de bewuste ‘eigenaar’. Maar de natuur heeft geen stem, geen koop- of huurcontract.  

 

Een tuineigenaar is in feite een natuurdeler. Stel dat de tuin ook van de natuur is. Wat zou het dan worden? 

Wat ‘wil’ de natuur en wat wil de eigenaar? Een bos? Een duin? Een weiland? Een beekje?  

 

Plant én dier als basis 

In de natuur werken planten en dieren samen. Zij vormen een ecosysteem. Voor de ontwerper ligt een rol 

weggelegd om de natuurdeler mee te nemen in de logica van de natuur. Vertel over successie en de unieke 

relaties tussen de verschillende organismen. Neem ze mee in de wereld van bos, duin, weiland of beek. 

Meer kennis en begrip zal bij de tuineigenaar leiden tot meer beleving, verwondering en geduld. 

 

Inheemse soorten 

Neem inheemse planten(gemeenschappen) als uitgangspunt. Welke planten zijn typisch voor de 

verschillende landschapstypen? Vul alleen waar nodig aan met botanische soorten die ook een hoge 

natuurwaarde hebben, om bijvoorbeeld het tuinseizoen te verlengen. Het grote voordeel van inheemse 

planten is dat ze gewend zijn aan ons klimaat en dus sterk zijn. Een plotseling strenge winter overleven ze 

met gemak. Maar misschien nog wel belangrijker is het feit dat inheemse planten belangrijk zijn voor de 

biodiversiteit vanwege hun unieke relaties met insecten en andere organismen om hen heen. Sommige 

beestjes zijn zo gespecialiseerd, dat ze volledig afhankelijk zijn van één gastheer. Neem bijvoorbeeld de 

Slangenkruidbij die – de naam zegt het al - volledig afhankelijk is van het Slangenkruid. 

 

Gesloten kringlopen 

De ontwerper heeft hét moment in handen om kringlopen gesloten te houden in tuinen. We slepen zakken 

tuinaarde aan en gebruiken drinkwater voor de planten. Maar is dat wel nodig? Creëer ruimte voor 

groenafval en regenwater in het ontwerp en vertel over de kringlopen. Minder sjouwen, minder sproeien. Hoe 

onderhoudsvriendelijk is dat. 

 

Loslaten en verwonderen 

Ten slotte kan de tuinontwerper de klant de ogen openen voor alles wat zich spontaan aandient in de tuin of 

verandert door de jaren heen. Wat beloof je de klant? Beloof je het beeld van jouw beplantingsplan? Of 



bouw je ruimte in voor onvoorspelbaarheid?  

Vasthouden aan het oorspronkelijke plan betekent in de praktijk vaak veel frustratie en een gevoel van 

verlies omdat planten verdwijnen of verschijnen op plaatsen die jij niet wilt. 

leren omgaan met verandering en een rol voor de natuur kan juist leiden tot een gevoel van geluk en 

verrassing; de natuur geeft je iets, wat je niet bedacht had. Leer de klant om die reden om niet direct in te 

grijpen, maar rustig te gaan zitten en te verwonderen. 

Wat is dat eigenlijk voor een plantje of diertje? Waarom is ie daar? Wat is de functie? Wat valt eraan te 

beleven? Verdringt het andere planten of helpt het je misschien ook? Heb ik een probleem als ik niets doe? 

Je hoeft geen kenner te zijn of een boekenplank vol tuinboeken te hebben om antwoord te krijgen op deze 

vragen. Handige apps en de juiste zoektermen ontsluiten een enorme hoeveelheid kennis en ervaring voor 

je. 

 

Tuinieren is loslaten. Laat het gaan, observeer en grijp pas in als het echt niet anders kan. 

Slow Gardening. Lekker onderhoudsvriendelijk. Maar je moet het wel kunnen. 

 

Zelf ben ik nogal ongeduldig en een controlefreak. Niets menselijks is mij vreemd. Ik heb voor mezelf de 

proef op de som genomen en een natuurlijke tuin ontworpen die onderhoudsarm is. Ik ontwierp een 

heuvellandschap met grintbedding en vijver, zodat het regenwater z’n weg vindt van dak naar tuin. De aarde 

liet ik kaal. Er kwam geen beplantingplan. De natuur mocht z’n gang gaan. Nou ja, niet helemaal. Ik kon het 

niet laten – in overleg met de beheerder - maaisel aan te voeren uit een nabijgelegen natuurgebied. En die 

Gelderse Roos (ik wil zo graag een Pestvogel in de tuin) en mooie Vlinderstruik (je weet wel, die dieppaarse) 

moesten er ook komen. Van die laatste heb ik nu al spijt. Die lijkt opeens te vloeken met de rest. 

En als ik nu in de tuin ben, geniet ik van alle spontane verrassingen die ik vind. Het muizenoortje dat z’n weg 

vindt op de heuvel, de bosandoorn die aan de overkant de schaduw zoekt. De buren kijken verbaasd toe 

“Tja als jij dat mooi vindt, wat moet ik er dan van zeggen” en gaan weer driftig door met wieden en maaien 

terwijl ik vanaf het steigertje naar de keizerlibelle kijk die haar eitjes afzet op de oever… 
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