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Slimme ideeën

hoe beter

Anke-Margriet ging  
niet voor minder: haar 
eigen tuin moest een 
paradijsje worden,  
niet alleen voor haar  
en haar man, maar ook 
voor insecten, vlinders, 
vogels en egels.

1 Gazon én groen tuinpad tegelijkertijd.

2 Een lust voor het oog én voor hommels 

en bijen: deze mix van vrouwenmantel, 

sierui, lavendel ‘Dwarf Blue’ en roos ‘Poulcov’.

3 Clematis ‘Jackmanii’ bloeit in juli en augustus.

85 m²

Waar Groningen

Grootte 85 m² (10 x 8,5 m)

Ligging op het zuiden

Wensen bewoners

•  Stadsparadijsje voor mens 
en dier

•  Natuurlijke uitstraling met 
groen het hele jaar door

•  Een zonneterras en een 
schaduwplek

•  Gazon voor meer groen

Tuinpaspoort
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Hoe groener

idee
Extra groen met dakbedekking 
van bloeiende Sedum
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V
Slimme ideeën

‘Van het vroege voorjaar tot 
midden in de winter bloeien er  
in onze tuin nectarrijke planten.  
Dus ook op die momenten dat  
de bestuivers, bijen en hommels,  
die goed kunnen gebruiken, want 
in de zomer valt er al genoeg te 
snoepen,’ aldus Anke-Margriet 
Geurts-Visser. Een van die nectar- 
rijke bloeiers is Sedum, dat als een 
tapijt het dak van de overkapping 
bedekt. ‘Het schuurtje had een 
opvallende, witte dakconstructie 
die niet echt bij onze tuin paste. Ik 
houd van een natuurlijke uitstraling 
en probeer altijd veel groen in een 
tuin te krijgen. Toen ik tijdens een 
vakantie in Italië de Sedum-daken 
zag, was ik om. Door het dak van 
de schuur een flink stuk door te 
trekken en te beplanten, is de tuin 
in één klap groen en hebben we 
er een fijne schaduwplek bij. Het 
groene dak filtert bovendien fijn- 
stof uit de lucht en heeft ook een 
geluiddempende werking. Daarbij 

komen er hordes hommels en 
bijen op het bloeiende vetkruid 
af. Goed voor het milieu én voor 
de omgeving. Wat ik ook merk, is 
dat er veel meer vogels in onze 
tuin komen dan voor de aanleg 
van het groene dak. Ze pikken de 
insecten zo tussen de plantjes uit. 
En doordat het dak in een lichte 
helling is geplaatst, kunnen we 
vanuit onze woonkamer volop 
van deze taferelen genieten.’

Iedereen blij
De tuin van Anke-Margriet bestaat 
uit een grote variëteit aan planten 
en het bloeifestijn begint al vroeg: 
‘Voorjaarsbloeiers helpen bijen en 
hommels door moeilijke periodes 
heen, als er – vooral in de stad – 
nog weinig stuifmeel en nectar te 
vinden is. Schijnhazelaar bijvoor-
beeld bloeit al in maart. Daarna 
volgen kattenkruid, sierappel en 
sierui. Er zijn ook soorten die ik 
speciaal gekozen heb om vlinders 

Plant & Stijl Tuinontwerp, zo heet het bedrijf van 

Anke-Margriet Geurts-Visser. ‘Plant’ gekozen 

vanwege Boomkwekerij en Plantencentrum 

Visser Plant van haar vader en haar broer in 

Lippenhuizen, ‘Stijl’ staat voor de verschillende 

sferen waarin zij ontwerpt. Anke-Margriet: ‘Ik  

ben opgegroeid met bloemen en planten, daar 

ligt mijn hart. Maar of het nu om een strakke, 

natuurlijke of klassiek Engelse tuin gaat, voor 

allemaal maak ik graag verrassende ontwerpen. 

Mijn manier van ontwerpen is geïnspireerd door 

het werk van de Engelse Gertrude Jekyll (1843-

1932). Zij is de grondlegger van de natuurlijke 

tuin en van borders met kleuren die als op een 

schilderspalet in elkaar overlopen. Een andere 

inspiratiebron is de Italiaan Luciano Giubbilei.  

Al verschillende opeenvolgende jaren ontwerpt 

hij voor de Chelsea Flower Show. Zijn planten-

combinaties zijn weelderig, spannend qua kleur 

maar ook harmonieus. Gecombineerd met een 

geometrisch lijnenspel van groenblijvende hagen. 

Dat vind je ook zeker terug in mijn eigen tuin.’

Plant & Stijl Tuinontwerp, Groningen, 

plantenstijl.nl

idee

mee te lokken: vlinderstruik, 
duifkruid, lavendel en blauwe- 
regen. Een plant die regelmatig 
onderschat wordt is klimop. Hij  
is niet alleen wintergroen, maar 
voor hommels en bijen ook een 
waardevolle nectar- en stuifmeel-
plant. De bessen die na de bloei 
verschijnen zijn weer erg geliefd 
bij vogels. Verder kunnen vogels 
zich in de tuin te goed doen aan 
wormen in het gras en ‘s winters 
aan sierappels. Maar het belang- 
rijkste is dat ze hier beschutting 
kunnen vinden, anders komen  
ze niet eens.’

Als spontaan ontstaan
Al houdt Anke-Margriet van een 
natuurlijke tuin, ze laat de natuur 
niet onbeperkt zijn gang gaan: 
‘Je moet op tijd ingrijpen om  
tot een mooie balans te komen. 
Neem nu de planten die komen 
aanwaaien, zoals schijnpapaver: 
de oranje bloempjes passen niet 

echt in het kleurenschema van 
mijn borders in wit, paars en 
blauw, maar ze zorgen wel voor 
verrassende combinaties. Dus 
laat ik de plant zijn gang gaan, 
maar probeer ik het wel tot één 
hoek te beperken. Het gazon 
fungeert als tuinpad, dat is een 
ideale manier om bestrating tot 
een minimum te beperken. Als 
het gras nat is, bereiken we de 
veranda graag met droge voeten 
en nemen we het flagstones-pad. 
Mijn doel bij het ontwerpen van 
deze tuin was om hem eruit te 
laten zien alsof hij spontaan is 
ontstaan, terwijl er natuurlijk  
een doordacht plan achter zit.’

 Volle borders, weinig wieden
idee

1 Vlonderterras

2 Bankje in de zon

3 Schuur en veranda met Sedum-dak

4 Hoge witte berk

5 Pad van flagstones

6 Graspad

7 ‘Achterom’ van halfverharding

8 Buxusvakken

9 Sierappelboompje

Heerlijke combinatie: 

tuinbankje en Rosa 

‘Climbing Schneewittchen’. 

‘Mijn hart ligt  
bij bloemen en 

planten’

‘Droge-voeten-pad’ van 
flagstones, ertussen groeien 
Sedum  en geurend kruiptijm

De paarse bollen  

van Allium ‘Purple 

Sensation’ duiken  

in april op uit een 

buxusvak vol met 

Verbascum ‘Violetta’ 

en Geranium phaeum.

Ramen van vloer tot 

plafond bieden een 

royaal uitzicht op de  

tuin. De houten vloer 

binnen is doorgetrokken 

in een vlonderterras 

buiten. Vooraan bloeit 

sierappelboompje Malus 

‘Red Sentinel’.
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