Nieuwbouwtuin

De ijzeren boog met de
heerlijk geurende klimroos
‘Bobbie James’ biedt een
doorkijkje naar het terras
onder de pergola.
Het rode blad is van
Prunus cerasifera ‘Nigra’.

Zoete
herinneringen
Welke bloemen doen je aan vroeger denken? Wat zijn
je lievelingsgeuren? Op die vragen wil Bernadette den
Bieman graag antwoord voordat ze een tuin ontwerpt.
Om die een emotionele meerwaarde te geven.
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In deze serie lichten groenexperts
hun ontwerp van een nieuwbouwtuin toe.

AFLEVERING 12: BERNADETTE DEN BIEMAN
VAN BERNADETTE DEN BIEMAN TUINONTWERP

Privacy
& evenwicht

Klinkerpad omgeven
door Helleborus orientalis
‘Winter Moonbeam’. Op de
voorgrond: Allium aflatunense
‘Purple Sensation’.

Het startpunt
Honderd vierkante meter kale grond achter
een nieuwbouwwoning in het Brabantse Oss.
Omdat het huis midden in een woonwijk
staat, keken de omwonenden zo de tuin in.
En de bewoners werden niet vrolijk van hun
uitzicht: daken, daken en nog eens daken.

Onder de trompetbomen
In het midden van de tuin zijn twee trompetbomen geplaatst die met hun kronen inkijk
wegnemen. Ontwerpster Bernadette den
Bieman: ‘Geen pottenkijkers en in de luwte
van de grote bladeren is het heerlijk zitten.
Om de bewoners daar geen tien jaar op te
laten wachten, heb ik volgroeide bomen en
hagen aangeschaft. Ze hebben er het hele
jaar plezier van. Het is de investering waard.’

Plattegrond: Spierwit/Ilse Mulder

Jeugdjaren
Bernadette: ‘Ik sprak ooit iemand die de tuin
vergeleek met het menselijk lichaam. Die zei:
‘Bomen zijn de botten, struiken de spieren.
Samen vormen ze het geraamte, zorgen ze
voor stevigheid. De vaste planten zijn de huid.
Ze houden alles bij elkaar en geven schoonheid
en kleur.’ Het geraamte van deze tuin bestaat
uit trompetbomen en (winter)groene hagen
van taxus, beuk en buxus. De huid is de
opvulling met kleurrijke en bloeiende soorten,
waaronder veel heerlijk geurende rozen,
zoals Rosa ‘Bobbie James’ en R. ‘Guirlande
d’Amour’.’ De bewoonster heeft deze planten
gekozen omdat ze haar herinneren aan haar
onbezorgde jeugd, met een moeder die altijd
in de tuin te vinden was en een voorliefde
voor rozen had.

Wensen van de bewoners
• privacy • buiten eten • zitten en
zonnen • een waterelement • sfeervol
groen • veel geurende bloemen

1

xxxxxxxxxxxx

De zilverkaars kwam er vanwege de feelgood
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vanillegeur die hij in het najaar verspreidt.

Water met een lichtje
Ook hoog op de wensenlijst: twee goede
zitplekken. Bernadette: ‘Op het vlonderterras
direct achter de woning kunnen de bewoners
lekker zonnen, en helemaal achterin staat
het eetterras onder een pergola met zoet
geurende klimrozen en blauweregen, heel
idyllisch. Vanuit de woning zie je het terras
niet, dat gaat schuil achter een taxushaag.’
Wat wel in het oog springt is de langwerpige,
verhoogde vijver. ‘Ook vanaf de woon- en
tuinkamer is er zicht op bewegend water.
Een spotje op de bodem licht − door het
water heen − het blad van de trompetboom
op. Als je geluk hebt, zwemt er net een
goudwinde voorbij: dan verandert de gele
lichtreflectie naar oranje. Schitterend toch?’
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Vanaf de woning en de

tuin was het uitzicht niet
mooi: voornamelijk daken.
Plus: omwonenden keken
zo de tuin in.
2

De lijnen van de

Strakke vijver, tijdloos klinkerpad
en romantische bloeiers. Links:
boerenjasmijn Philadelphus ‘Virginal’.

langgerekte vijver vinden
aansluiting bij de lijnen
vanuit de woon- en

tuinkamer, waardoor beide
ruimtes bij het water
worden betrokken.
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De vijver wordt schoon

Een tuin moet
bijdragen aan
je levensgeluk

Na een carrièrestart als
wijkverpleegkundige besloot
Bernadette den Bieman voor
haar passie te gaan. Ze volgde
de opleiding Vakbekwaam
Hovenier en werkte vijf jaar
op de schetsservice van de
Tuinen van Appeltern. Sinds
2001 heeft Bernadette haar
eigen bureau, waarbij haar
empathisch vermogen nog altijd
een grote rol speelt: ‘Vóór de
ontwerpfase probeer ik iemands
emoties te achterhalen. Welke
bloemen herinneren iemand
aan zijn jeugd? Welke geuren
zijn favoriet? Geuren roepen
emoties op en zijn niet weg
te denken in een tuin. Ik denk
niet in termen als modern of
strak, maar kijk naar uitstraling
en sfeer. Een tuin moet rust
uitstralen. Dat krijg je met
robuuste materialen en
natuurlijke beplanting. Daarom
ben ik geen voorstander van
mediterrane planten: die passen
niet in dat plaatje. Uiteindelijk
gaat het erom dat je je lekker
voelt in een tuin. Hij draagt
immers bij aan je levensgeluk.’
Bernadette den Bieman
Tuinontwerp, Oss (NB)
06 - 27 55 28 09
bernadettedenbieman.nl
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gehouden door
waterplanten. Op het water
drijft de witte waterlelie.
Achter de vijver twee
trompetbomen.

Plantenlijst
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• Bloeiend & geurend: Rosa ‘Guirlande
d’Amour’ en R. ‘Bobbie James’,
herfstanemoon Anemone ‘Königin Charlotte’,
rode zonnehoed Echinacea purpurea ‘Fatal
Attraction’, ijzerhard (Verbena bonariensis).
• Schaduwborder: naaldvaren Polystichum
setiferum ‘Proliferum Plumosum Densum’
en ‘Herrenhausen’, koningsvaren (Osmunda
regalis), geitenbaard (Aruncus dioicus),
schermhortensia Hydrangea macrophylla
‘Hanabi’, klimhortensia Hydrangea anomala
subsp. Petiolaris, zilverkaars Actaea simplex
‘Brunette’ (geurt in het najaar naar vanille),
hartlelie Hosta sieboldiana ‘Elegans’.
• Structuurplanten: Taxus baccata:
wintergroene hagen naast de vijver en op
de erfscheiding; Buxus sempervirens: vier
blokken van 100 x 100 cm op gelijke hoogte
van de vijver. Ze dienen als ‘sokkel’ voor de
trompetbomen (Catalpa bignonioides).

Hardware

Rosa ‘Climbing Iceberg’ bloeit twee keer per jaar.

• Vlonderterras: extra smalle (275 x 14,7 cm)
planken van tropisch hardhout
• Eetterras: Belgisch hardstenen tegels van
1x1m
• Verhoogde vijver: dubbele betonmuur met
vijverfolie ertussen, afgesmeerd met cement
• Paden: gebakken klinkers
• Prieel: ijzer, met schaduwdoek van Nesling
(nesling.nl)

