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Hi!
Leuk dat je meedoet aan de Masterclass GARDEN DESIGN, een zelfstandig lespakket dat 

je helpt met het ontwerpen van je eigen tuin. Dit lesboek behandelt alle theorie die je 

nodig hebt om je eigen tuin te ontwerpen en er staan allerlei opdrachten in die je gaan 

helpen bij het leren van nieuwe skills. Samen met de theorie en de video’s geven ze je de 

tools die je nodig hebt om van je tuin een groen paradijs te maken, helemaal in de stijl 

die jij mooi vindt. 

Een boodschap die ik altijd meegeef aan (nieuwe) tuinierders is deze: het is belangrijker 

dát je het doet, dan dat je het perfect doet. Tuinieren is een avontuur van leren en expe-

rimenteren. Sommige dingen gaan meteen goed, andere dingen vragen meer tijd en 

aandacht. We zoeken niet naar perfectie, en ook niet naar een eigen ontwerp dat direct 

100% klopt - je maakt een reis waarin je steeds meer leert en ontdekt. 

Wanneer je in het lesboek dit film icoon ziet, mag je een video bekijken die bij het hoofd-

stuk hoort via de link die je op het bijgevoegde kaartje vindt. Voordat je verder gaat met 

het lezen van dit lesboek wil ik je vragen om nummer 1, de Introductie video, te bekijken.

Heel veel succes!
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alle foto’s in dit lesboek zijn gemaakt door Hanke Arkenbout en Studio May & June
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deel 1: inspiratie
aan het einde van dit hoofdstuk heb je je wensen geïnventariseerd, 
je favoriete materialen opgeschreven en een moodboard gemaakt.



1.1 Wat vind ik mooi?
De eerste stap in de richting van een mooie tuin is het ontdekken van je smaak en stijl. Weet je al wat je mooi vindt? Kun je 

al woorden vinden om te omschrijven wat jouw stijl is? Ik profileer me bijvoorbeeld als een ontwerper van moderne Engelse 

tuinen, maar wat is dat precies? 

Ik zou modern Engels omschrijven als een mix van de traditionele cottage stijl, met veel rozen, hortensia’s en bloeiende krui-

den, en de Dutch wave geïnitieerd door Piet Oudolf met ruigere beplanting en siergrassen. Een combinatie daarvan vind ik 

heel fijn, vooral omdat de tuin daardoor langer mooi is. In de winter heb je ook nog steeds interessante texturen en vormen 

nodig om er voor te zorgen dat het niet helemaal kaal is, maar de traditionele cottage tuin is daar niet goed op ingericht. Het 

meeste dat daar staat verdwijnt vrijwel altijd na de eerste vorst. Een roos blijft bijvoorbeeld wel staan, maar heeft nauwelijks 

structuur. Alleen de rozenbottels zijn nog een tijdje interessant. Een hortensia droogt mooi in, maar een anemoon verdwijnt 

bijvoorbeeld weer helemaal. Siergrassen zijn de bekendste winter overlevers omdat ze mooi indrogen en veel weersomstan-

digheden aan kunnen, maar ook alles met een zaaddoos of kogel kan lang blijven staan, zoals echinacea, rudbeckia, echinops, 

eryngium, helenium en heliopsis. Ze verliezen hun bloemblaadjes, maar de bol blijft staan. Op die manier behoud je gro-

tendeels de vorm van je tuin in de winter. Wat we 

willen is een piek die langer duurt dan de maanden 

juli en augustus. 

Al met al is de moderne Engelse stijl  
veel romantischer dan de Dutch wave, 
die vaak erg stoer is en mij iets te ruig.

Ik hou van zachte kleuren en frêle bloemen die 

dansen op de wind. Ik hou ook best wel van wat 

kleur, maar combineer liever niet heftige contras-

ten zoals paars en geel met elkaar. Ik zie natuurlijk 

het liefst zoveel mogelijk beplanting in een tuin te-

rug, met daar tussen paadjes die naar verborgen 

plekken leiden. Ik wil eigenlijk bij een tuin niet me-

teen kunnen zien wat er allemaal is. Het mag heel 

vol staan, zo vol dat je overal een beetje omheen 

moet werken. 
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Ik vind dat zelf verrassend en spannend werken, 

maar anderen vinden het soms minder handig. 

Verder hou ik heel erg van natuurlijke verouderde 

materialen, zoals verouderd hout of steen, met een 

mix van ‘nieuwe’ materialen zoals beton, staal, glas 

en ijzer. Soms neigt mijn stijl zelfs een beetje naar 

Scandinavisch, met een vrij neutraal kleurenpalet 

van veel groen en wit, en andere keren vind ik juist 

een heel uitgesproken palet met veel meer kleur 

weer mooi.

Waar ik in een tuin vooral naar op zoek ben is 

authenticiteit. Iets dat zegt: dit staat hier al heel 

lang. In mijn eigen tuin is bijvoorbeeld het enige 

mooie dat al aanwezig was een verhoogde border 

met een muurtje van kalkstenen. Een echt Engels 

muurtje. Die viel mij direct op, ook al was het he-

lemaal verdwenen tussen beplanting. Er was een 

soort ton-sur-ton situatie ontstaan met alleen maar gelijke tonen: crèmekleurige stenen, een oude bruine schutting, bruine 

stenen van de schuur en grijze grindtegels. Alleen het groen in de border stak er een beetje tegen af. Wij hebben er gras en 

een deel grind langs gelegd met een zwarte schutting er achter en BOOM: dat muurtje was opeens de aandachtstrekker. 

In een nieuwbouwtuin wil ik het liefst oude stenen gebruiken zodat je meteen karakter binnenhaalt. Het is saai als alles nieuw 

is, dat geeft het naar mijn idee te weinig jeu. Zo gebruik ik bij voorkeur oude waaltjes in plaats van nieuwe klinkers. Of van die 

mooie terracotta potten zoals op de foto. En oude stenen voor een muurtje. Misschien zelfs een oud raam of mooie boog? 

Het hoeft zeker niet allemaal oud te zijn, maar het geeft wel veel meer karakter dan een compleet nieuwe tuin. Al is het maar 

een accent.

Van mezelf weet ik in ieder geval dat ik een aantal dingen bijna nooit kan waarderen. Een voorbeeld zijn die antraciete pa-

lissade blokken waarmee je verhoogde bakken kunt bouwen. Die zijn per definitie uitgesloten, en nooit mooi. (Sorry.) Ze zijn 

te zwaar, te log, te donker. Net zoiets vind ik de grote vierkante donkere betontegels. Ik gebruik wel betontegels, maar dan 

meestal in lichtgrijs of crème, en dan bij voorkeur lang en smal in plaats van vierkant, en bijna nooit als een heel terras. Ik 

heb veel liever vormen en maten die subtieler zijn. Ik onderbreek het dan graag met een stukje mos, kruiptijm, of ander laag 

groen tussen de tegels, of een klinker er tussen als patroon. Dat helpt het geheel wat te verzachten. Kunstgras is ook not done, 
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en ik hou ook niet onwijs van hortensia’s, maar her en der een Annabel kan ik nog wel waarderen. Ik hou ook niet heel erg van 

een stuk beplanting met maar één soort plant, vooral als het een laag siergras is. Het is vrij onderhoudsvriendelijk, maar als het 

mijn tuin was zou ik er te snel op uitgekeken raken. Als je een hele grote tuin hebt en je kunt alles tegelijk doen zou ik het wel 

weer overwegen denk ik ;-). Ik ben zelf ook niet heel erg van beach tuinen, alhoewel ze wel heel mooi kunnen zijn. Naar mijn 

idee moet je lekker blijven bij waar je zit - als je niet bij het strand woont, moet je geen strandtuin willen. Als je niet op de heide 

woont, moet je geen heidetuin willen. Werk met wat er al is, en blijf dichtbij de natuurlijke omstandigheden!

Het mooie is natuurlijk dat smaken verschillen. Wat ik vreselijk vind, vindt iemand anders heel mooi.  
Alles wat ik net heb benoemd kun je dus weer vergeten. Ik ben vooral benieuwd wat jou enthousiast 
maakt.

Ik word bijvoorbeeld intens gelukkig van avondzon op een stuk berm of plantsoen waar wilde bloemen staan te bloeien, zoals 

op de foto hieronder.
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Vraag: Waar gaat jouw groene hart 
sneller van kloppen?

Het maakt niet zozeer uit wat de uitkomst is van bo-

venstaande vraag, de bedoeling is veel meer dat je 

nadenkt over wat jou enthousiast maakt. Welke mo-

menten in de natuur blijven je bij? Welke soort plan-

ten word je heel erg gelukkig van? Wat zou je het 

liefst in de tuin doen? Hoe ziet je ultieme tuin er uit?  



1.2 Inventariseren van je wensen en ideeën

De eerste stap is altijd het onderzoeken wat je smaak is, maar net zo belangrijk is de tweede stap: het inventariseren van wat je wil 

én wat je nodig hebt. Daar zit een verschil in. Sommige elementen in een tuin zijn noodzakelijk, waar anderen een mogelijkheid 

zijn. Een terras waar een tafel kan staan, of een speelelement zoals een schommel voor kinderen, die zijn onmisbaar, maar een 

waterelement is een wens en geen noodzaak. Voor anderen is een moestuin weer noodzakelijk, en zijn kippen optioneel. Het is dus 

belangrijk om echt helder te krijgen wat er op die twee lijstjes staat - dan weet je waarop je eventueel een compromis zou kunnen 

sluiten en welke elementen non-negotiable zijn - oftewel noodzakelijk. 

Een lijstje zou er zo uit kunnen zien:

necessity     possibility
terras van minimaal 2.80 diep en 5.60 breed  kippenhok met ren

trampoline van ø 3.00 meter    gazon

zandbak van 1.50 x 1.50    schommel aan een pergola

pad naar de schuur van minimaal 0.80 breed  bloementuin met eenjarigen

boom voor schaduw bij de trampoline   stromend waterelement

Opdracht: maak een lijstje van de elementen of functionaliteiten die noodzakelijk zijn (necessity) en een 
lijstje van je wensen (possibility).

necessity     possibility
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1.3 Inspiratie

Ik doe veel inspiratie op via Pinterest, maar Pinterest heeft een downside: er komt weinig nieuwe content bij omdat het zo 

circuleert. Je zult merken dat je heel veel dezelfde foto’s tegenkomt. De populaire foto’s scoren goed en iedereen repint ze, 

waardoor je ze dus ook weer vaker gaat zien. Het is beter om door te klikken op foto’s die je mooi vindt en te kijken waar 

ze vandaan komen. Van een bekende tuinfotograaf? Dan heeft hij of zij er vast nog meer op een website. Van een bekende 

ontwerper? Dan staat er nog veel meer portfolio online waar je nog meer inspiratie door kunt opdoen. Zo kun je meer mooie 

afbeeldingen vinden dan wat er alleen maar op Pinterest staat. 

Inspiratie zoeken op Pinterest of in de bladen is hartstikke goed en nuttig, maar als je het vervolgens plakt op een andere tuin 

komt het er altijd anders uit te zien. Die perfecte plaatjes hebben veel bloed, zweet en tranen gekost, en waarschijnlijk ook 

veel geld, en die zijn niet altijd universeel op elke tuin te plakken. 

Het is dus goed om verstandig om te gaan met waar je inspiratie op doet. Houd je blik nuchter: kan dit daadwerkelijk in mijn 

tuin, of moet ik dit beeld vergeten omdat het simpelweg nooit mooi zal worden in een kleinere/grotere tuin of met een totaal 

ander huis er naast?

Ik zie Pinterest als mijn verzamelmap waar ik alles 

bewaar, maar niet per definitie als het medium 

waar ik alles vínd. Op Instagram vind ik ook onwijs 

veel, bijvoorbeeld beplanting die ik nog niet ken. 

Ga mensen volgen met mooie tuinen, of het nu 

ontwerpers, fotografen of hobbytuinierders zijn. 

Een paar mensen die ik graag volg op Instagram:

@farlamandchandler
@milliproust
@sigridminde
@fordeabbey
@charlotterowegardens
@tomstuartsmith

Mijn beste advies voor het vinden van inspiratie is 

nog altijd het bezoeken van tuinen. 

Zelfs in Nederland heb je mooie tuinen die open 

zijn voor publiek en daar kun je ontzettend veel 
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ideeën op doen, mits je natuurlijk qua stijl een beetje in die richting zit. Op een of andere manier komen dingen toch beter 

binnen wanneer je ze in het echt ziet. Je voelt er iets bij, je kunt je na een tijdje voorstellen hoe dat in je eigen tuin er uit zou 

kunnen zien, je fantaseert over de loungestoel die er mooi bij zou staan of het hoekje dat je er mee creëert. Ergens aanwezig 

zijn doet wat met je.

Als je een map vol beelden hebt bewaard ben ik heel benieuwd 

wat je opvalt aan die verzameling. Heb je vooral ‘wilde’ beplan-

ting? Is het heel natuurlijk of juist hypermodern? Zie je vooral 

rechte vormen of alleen maar rond en organisch? Zie je veel 

kleuren of is het meer groen dan kleur? 

Het is heel erg goed om aan de hand van je Pinterest board een 

voorzichtige conclusie te trekken: welke richting gaat dit op? 

Kan ik mijn stijl al omschrijven met een paar concrete woorden? 

Dat zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Voor een moderne natuurlijke tuin à la Piet Oudolf:
Museum Singer Laren

Vlinderhof in Utrecht

Museum Voorlinden in Wassenaar

Voor een klassieke tuin kun je naar:
Paleis het Loo

Kasteeltuinen Arcen in Limburg

Kasteel Amerongen

Chateau Neercanne in Limburg

Voor een cottage stijl tuin met veel aandacht voor moestuin:
Villa Augustus

De Kas in Amsterdam

De Boschhoeve in Wolfheze

De Lage Oorsprong in Oosterbeek

Het is een vreselijk oude website, maar ik vind het best een complete 

resource mocht je nog meer tuinen willen bezoeken: mooietuinen.be

Opdracht: maak aan de hand van je Pinterest board een lijstje van vijf woorden. 
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1.4 Materialen

Een onderdeel dat voor mij essentieel is voor het ontwerpen van een tuin, zijn de materialen die je verwerkt in het ontwerp. 

Een tuin is voor mij vooral groen, maar we leven nu eenmaal niet midden in de natuur waar je geen steen of hout nodig hebt. 

We hebben altijd een terras en een looppad nodig en daarmee dus niet-groene materialen. 

Het mooie van die materialen is wel dat het een ontwerp spannender en verrassender kan maken. Ik mag dan wel mijn voor-

keur voor veel groen hebben, als ik er hout, steen, beton, staal of grind aan toevoeg is er opeens een contrast dat ik niet bereik 

met alleen maar beplanting. 

Daarnaast heb ik veel liever een grote variatie aan materialen dan twee soorten. Als je een terras aanlegt kun je grote vierkante 

tegels gebruiken en denken dat het daarmee klaar is, maar veel leuker is het om twee soorten tegels te gebruiken + een rand-

je grind + een onderbreking van mos of kruipgroen. Die verschillende texturen geven een interessanter beeld dat minder 

snel verveelt. Wat je wil voorkomen is dat je een soort parkeerplaats als terras hebt, en daar kan variatie in materiaal bij helpen. 

Links: het oude Engelse muurtje in mijn eigen tuin, nadat we de tegels en 
het grind toevoegden. Boven: Betonnen opsluitband in crème van Schel-
levis, een product dat ik veel gebruik als gewone tegel of als staptegel.
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Ik hou persoonlijk heel erg van grind. Ik vind het een fantastisch materiaal, zolang het maar een type grind is dat je in de natuur 

kunt terug vinden. Ik hou niet van split, dat is grind met een scherpe rand, want grind komt uit rivieren en is geslepen door 

het water. Daarnaast houd ik ook niet van grind in één kleur, zoals helderwit of antracietgrijs, dat vind je op die manier ook 

niet terug in de natuur en het is een veel te harde kleur. Ik heb liever een kleine steen in een mengsel van kleuren, zoals klein 

boerengrind of alpengrind, maar ook de meer beige kleuren kan ik waarderen, zelfs in een mini formaat. Dat laatste loopt ook 

makkelijker, want dat is wat mensen tegen grind hebben. We zijn gewend dat je er een spoor doorheen trekt, maar dat is geen 

probleem meer als je er matten onder legt en al helemaal niet als je een kleiner formaat steen kiest. 

Ik gebruik grind ook als randje tegen bestrating aan, zelfs als je er niet overheen hoeft te lopen. Zie het als de plint van je 

mooie eikenvloer - het contrasteert op een mooie manier en maakt het geheel ‘af’. 

Daarnaast hebben we natuurlijk nog veel meer materialen die mooi zijn, en zoals ik al zei gebruik ik heel graag materialen die 

oud zijn of oud lijken. Oude waaltjes uit Nijmegen, kalksteen uit Limburg, houten balken uit boerderijen. Het geeft karakter 

zonder dat het de aandacht van het groen weghaalt. Ook zwart hout, zwart staal of corten staal zijn bekende materialen. 

Onthoud: met meerdere soorten materialen ontwerp je een interessante tuin!

Opdracht: schrijf op wat jouw 5 favoriete materialen zijn en neem die straks mee in je schets.

1.
2.
3.
4.
5.

Castle grind in maat 5 - 8 mm Boerengrind in maat 4 - 16 mmWitte kwarts in maat 5 - 8 mm
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1.5 Moodboard

Ik maak moodboards altijd in Indesign (een programma van Adobe) maar je kunt er ook Word of Photoshop of iets dergelijks 

voor gebruiken. Op je telefoon zijn er ook wel apps voor te vinden. Of je print en knipt alleen maar afbeeldingen uit en maakt 

een ‘echt’ moodboard! Het is de bedoeling dat je aan het einde van dit onderdeel een moodboard hebt dat representatief is 

voor jouw stijl en/of de concrete ideeën die je hebt voor je tuin.

Ik maak een moodboard altijd tegelijkertijd met het ontwerp, die twee gaan een beetje hand in hand. De klant bewaart zelf 

ook een heel aantal afbeeldingen op een gezamenlijk board in Pinterest, daar kijk ik ook uitgebreid naar. Op basis van ons 

gesprek en de foto’s die ik van de tuin heb gemaakt zoek ik naar een ‘lead’, een beeld waar ik op kan voortborduren. Soms is 

dat een bepaalde foto die een zelfde hoek heeft als de tuin van de klant waardoor ik opeens ‘zie’ dat zoiets zou werken in hun 

tuin. Meestal herken ik de tuin van de klant in een inspirerend beeld. Over het algemeen wordt zo’n beeld de basis van een 

ontwerp en gaat de rest redelijk vanzelf. Het is misschien lastig uit te leggen, maar ik zoek eigenlijk net zo lang tot ik een beeld 

zie waarmee ik een klik heb. Dan begint de inspiratie te stromen en ontvouwt zich een ontwerp. 

Het is dus niet per se zo dat ik eerst een moodboard maak voordat ik begin met ontwerpen, maar ik heb wel altijd al een reeks 

aan beelden die ik er voor ga gebruiken. Je zou er voor kunnen kiezen om een moodboard te maken van je smaak of stijl, 

maar de vraag is altijd of al die ideeën in je eigen tuin toepasbaar zullen zijn. Ik maak dus veel liever een moodboard van het 

ontwerp, en dat is dus soms achteraf. 

In het moodboard van het ontwerp wil ik vooral een gevoel communiceren. Het gaat nog niet om de uitwerking van de spe-

cifieke beplanting, maar veel meer over sfeer, materialen en de grote lijnen. Er staan dus in ieder geval een paar foto’s op 

die het gevoel en de sfeer van de tuin communiceren, zoals een moestuin, een veld met veldbloemen, of juist een strakker 

terras. Daarnaast probeer ik van elk soort materiaal een foto of staal toe te voegen. Daarna voeg ik nog wat foto’s toe van be-

planting die het zou kunnen worden. Soms zet ik er ook een meubel bij dat past in het plan of soms zelfs noodzakelijk is voor 

het verhaal, zoals bij een tuin in Amsterdam waar weinig ruimte was voor vast meubilair en ik een mooie opklaptafel uitzocht. 

MOODBOARD

STUDIO MAY & JUNE - 2020CLIENT 17_HALFWEGKIMBERLEY & JAN-WILLEM

MOODBOARD

STUDIO MAY & JUNE - 2020CLIENT 16_ARNHEMGERBEN & MERIJE VAN ARRAGON
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Opdracht: bewaar in een Pinterest board maximaal 30 beelden van tuinen, beplanting en 
materialen die je mooi vindt. Maak hier vervolgens een moodboard van zoals je op de linkerpagina ziet.
+ 5 beelden van verschillende materialen zoals hout, staal, beton, steen, glas, bestrating etc. (mag ook een tuinbeeld zijn)

+ 10 beelden van beplanting die je mooi vindt, mogen ook borders en combinaties zijn

+ 15 beelden van tuinen die je mooi vindt, en dan gaat het om sfeer, vormen, indeling etc.

+ als bonus kun je ook een paar beelden van favoriete meubels of andere elementen toevoegen

Reseda alba
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Een moodboard is uiteindelijk een manier om je stijl of plan te visualiseren. In mijn geval is het een belangrijke tool om aan 

een klant te laten zien wat er in het ontwerp staat. Een tekening is soms niet genoeg om het je echt voor te kunnen stellen, en 

tenzij je een goede 3D tekenaar bent, is een moodboard dan de manier om het meer richting een 3D visie te krijgen.





deel 2: ontwerp
aan het einde van dit hoofdstuk heb je je tuin 
op schaal getekend en een ontwerp gemaakt.



2.1 Wat maakt een ontwerp spannend?

Een spannende tuin is wat mij betreft vrij wild. Ik heb liever een smal slingerend pad waar beplanting overheen hangt en waar 

je je een beetje doorheen moet wurmen, dan een pad waarvan je direct ziet waar het heen leidt. Die verrassingshoekjes zijn 

in kleinere tuinen niet altijd makkelijk, maar nog steeds mogelijk. 

De gemiddelde Nederlandse tuin heeft links en rechts een stuk beplanting en in het midden een gazon met een pad er 

doorheen. Meestal staat er ook nog wel een logge overkapping of pergola en een ingegraven trampoline. Maar wat is daar 

uiteindelijk spannend aan? Ik denk zelf dat je veel meer profijt hebt van een tuin met minder gazon en meer beplanting. Als 

die borders wat hoger zijn en in de breedte staan in plaats van over de lengte heb je meteen een onderbreking van je zichtlijn 

te pakken. 

Als je meer research doet naar de vraag wat een tuin spannend maakt hoor je vaak de suggestie dat je met hoogteverschillen 

moet werken. Daar heeft men een goed punt. Maar de meeste mensen vertalen dat naar een pergola  of een rij bogen of iets 

dergelijks. Ik ben zelf geen enorme fan van pergola’s gemaakt van hele dikke logge balken. Ik ben niet tegen pergola’s, en 

vaak geven ze echt wel body aan een tuin, maar wat mij betreft moeten ze altijd begroeid zijn met een clematis of klimhor-

tensia of roos, en ze moeten van smaller hout of zelfs staal gemaakt zijn. Die slanke lijnen vind ik vaak veel sierlijker dan heel 

dik hout. 

Ik gebruik heus wel regelmatig een pergola, maar hoogteverschillen bereik je ook op andere manieren. Het allereerste ele-

ment dat ik gebruik om hoogte én diepte toe te voegen in een tuin zijn bomen. Ik gebruik heel graag levende materialen om 

die spanning te creeëren. Daarnaast geven materialen ook een contrast dat je op een andere manier niet kunt bereiken, daar 

heb ik het al eerder over gehad. Dus bomen geven hoogte, heesters geven hoogte, maar ook een verhoogde border door 

middel van een gemetseld of gestuct muurtje maakt het interessant. Ik vind een stalen rozenboog ook heel erg mooi, zoals 

in mijn eigen tuin met een tuinhekje er onder. Daarnaast bereik je hoogteverschil ook heel simpel door hoge beplanting te 

gebruiken, met een variatie van 1.00 - 1.80 meter of hoger als je tuin dat aankan.

Wat maakt een tuin spannend?
 +  Verschillende vormen, verrassende hoekjes en ‘omweggetjes’

 + Variatie aan materialen en kleuren

 + Bomen en borders die het zicht opbreken

 +  Verticale lijnen, zoals een begroeide boog of een hekje, of een slanke pergola

 + Hoogteverschillen door een verhoogde border of hoge beplanting

 + Gekleurde schuttingen of houtwerk, bijvoorbeeld in zwart of een mooie oude kalkkleur van Farrow & Ball
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Het belang van beplanting gaan we het in het volgende deel over hebben, maar dat is wel iets om in je achterhoofd te houden 

tijdens het schetsen. Zie je ontwerp als de kleurplaat die nog ingekleurd moet worden. De materialen die je kiest zijn vaak 

neutraal qua kleur - beige, wit, zwart, grijs - en de beplanting die je er bij uitkiest zal het gaan inkleuren. Met datzelfde ontwerp 

kun je een Scandinavische tuin krijgen met veel wit, groen en paars, maar je kunt net zo goed een veel kleurrijker palet kiezen 

met geel, roze, paars en rood. 

Poorten, bomen, verticale lijnen, stevige contrasten in materiaal, bochtjes - ze geven allemaal jeu aan een landschap of tuin.
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2.2 Een survey maken

Voor ik begin met schetsen heb ik een survey nodig, een plattegrond van de ruimte. Dit onderdeel wordt misschien een beetje 

technisch, maar het is een essentieel element en daarom extra belangrijk. Ik heb er een video over gemaakt waarin ik je het hele-

maal laat zien, dus bekijk die voordat je verder gaat met lezen.

Voor een survey begin ik met een schetsboek waarin ik een snelle tekening maak van de tuin. De verhoudingen maken niet per 

se uit. Ik maak een outline van het huis, de deuren, de ramen, en volg de lijnen van alle muren. Daarna teken ik de outline van de 

grond zelf, inclusief eventuele losse muren, schuren, regenpijpen, kassen, schuttingen, poortdeuren etc. Nogmaals: het hoeft niet 

in verhouding perfect te zijn, alhoewel het wel helpt als het min of meer klopt, dat tekent makkelijker. 

Na het maken van die outline ga ik opmeten. 

Ik begin bij het huis en meet rondom. Dat be-

tekent dat je begint bij een punt van het huis, 

en je telt elke maat bij elkaar op in plaats van 

alle maten los van elkaar. Het is belangrijk om 

elementen zoals ramen, deuren, regenpijpen 

en afdakjes ook mee te nemen, want die kun-

nen invloed hebben op je ontwerp. Teken ook 

bomen die behouden blijven in je survey!

Daarna meet je de diepte en breedte van de 

tuin. Loopt je tuin schuin af? Meet dan ook op 

een aantal punten de maten meerdere keren, 

dan weet je wat de afloop ongeveer is.

Bekijk ook wat de zonligging is. Waar komt 

de zon op en waar gaat hij onder? Er zijn ook 

kompas apps, maar ik heb gemerkt dat die 

niet altijd betrouwbaar zijn. Je kunt de app er 

naast houden, maar bekijk de situatie in het 

echt om het dubbel te checken. Teken op ba-

sis daarvan  een zonnewijzer op je tekening. 

Outline van het perceel van een klant in Zeist zoals  ik die in mijn schetsboek teken.

N
O

Z
W
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Daarna zet ik de outline in Indesign, maar hier kun je ook een ander programma gebruiken. Je maakt op basis van je outline een sur-

vey, dat vormt de basis van je ontwerp. Ik gebruik altijd A3 papier en meestal een schaal van 1:100 of 1:50. Dat is dus je opgemeten 

maat gedeeld door 100 of 50. Een muur van 3.50 meter wordt daarmee 350/50 = 7 cm in de tekening. Een schaal van 1:100 werkt 

het snelste met uitrekenen, maar dat is soms te klein als je een kleinere tuin hebt. Je moet wel lekker kunnen werken op die tekening, 

dus maak ‘m zo groot als je papier aankan! Als je op A4 werkt kun je het beste een schaalmaat van 1:50 aanhouden, maar let dus wel 

even op dat de details niet té klein worden, dan zie je niet meer goed wat je aan het doen bent.

Op je tekening moeten alle vaste elementen van je tuin staan - de schuur, de poort, de draairichting van de poort, alle ramen, deuren 

(inclusief hun draairichting), een stuk beton dat er niet uit kan, een muurtje, de regenton, de regenpijp, bomen die behouden blijven. 

Alles dat er te vinden is in je tuin en niet gaat verdwijnen moet er op staan!

Ik maak daarna een print van mijn survey, soms met maten, soms zonder. Het is vaak fijn om te weten hoe lang een muur ook alweer 

was, maar met een schaalliniaal kun je dat ook nameten. Zorg wel dat je de afdrukinstellingen op ‘ware grootte’ hebt staan, anders 

wordt het formaat net een tikkie kleiner dan het echt is en kloppen je schaalmaten niet helemaal meer. Op een groot gebied is dat 

nog niet zo erg, maar als je pad 80 cm had moeten zijn en daardoor per ongeluk 72 cm wordt is dat toch vervelend. 

1:50STUDIO MAY & JUNE - 2020CLIENT 24_ZEISTCLEOME & HARMEN
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Tip: maak een survey op 
A3 formaat en laat deze 
een aantal keer printen 
bij de lokale drukkerij.



2.3 Schetsen
Met een blanco survey ben je klaar om te gaan schetsen. Nu hebben we die creative juices nodig! Pak je bewaarde beelden 

er bij + je lijstje met wensen en probeer te zoeken naar een klik met een specifiek beeld of idee. 

Een belangrijke vraag die je je tijdens de inspiratie fase hebt gesteld is of je van rond of recht houdt. Voor mij is dat altijd wel 

een uitgangspunt om mee verder te werken. Als een klant aangeeft absoluut niet van recht te houden zal ik daar dus ook niet 

mee beginnen. Ik hou ook van een combinatie van de twee voor meer spanning, maar meestal is er wel een onderscheid te 

maken tussen wat overheersend mag zijn: moderne rechte lijnen of organische ronde vormen. 

Vaak begin ik pas met schetsen als ik de eer-

der genoemde ‘lead’ heb. Je moet ergens 

beginnen, en als je een idee in je hoofd hebt 

werkt dat toch lekkerder dan wanneer je ge-

woon maar gaat tekenen. Ik kan je niet exact 

vertellen hoe je dit aanpakt, want het gaat om 

creativiteit en creativiteit laat zich niet altijd uit-

leggen. Maar dit zouden aanknopingspunten 

kunnen zijn:

Start met het schetsen van de noodzakelijke 

elementen op je lijstje. Ik begin vaak met het 

tekenen van het terras of een grote wens zoals 

een overkapping, plus andere ‘moetjes’ zoals 

een trampoline. Ik zoek eigenlijk eerst naar 

een grove indeling op basis van dat lijstje. 

Soms begin ik ook juist met de stukken waar 

ik sowieso beplanting wil hebben. Ik zie een 

tuin als groen met wat steen, niet als steen met 

wat groen. Daarom heeft beplanting prioriteit. 

Ik ga met schetsen net zo lang door tot ik merk dat er een flow in komt. Ik zoek wederom naar die ‘klik’. Als het me niet lukt en 

het begint te frustreren stop ik er mee voor die dag. Creativiteit laat zich niet dwingen, dus als je er niet uitkomt kun je beter 

een pauze nemen en een wandeling maken, of nog een tuin bezoeken. Inspiratie komt niet altijd vanzelf!

Opdracht: pak je survey, je moodboard en je lijstje er bij en maak je conceptontwerp.

Schetsen op de survey tekening van een tuin in Utrecht
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Wanneer weet je of een ontwerp klaar is? Soms duurt dat een tijdje, andere keren gaat het heel snel. Voor een klant maak ik altijd eerst 

een conceptontwerp die ik laat zien in een tussenpresentatie. Zo’n tussenpresentatie is een moment waarop ik feedback krijg, maar in 

jouw geval ben je zelf de klant (wat moeilijk en makkelijk tegelijk is). De beste tip die ik je kan geven is om het ontwerp een paar dagen 

te laten liggen zodra je het idee hebt dat ‘dit het wel eens zou kunnen zijn’. Laat het even bezinken. Bekijk het daarna nog eens, met of 

zonder een partner ernaast, en loop ermee door je tuin. Probeer te visualiseren hoe het er in de praktijk uit komt te zien. Zet paaltjes 

of span touwtjes om de afmetingen nog eens te checken. Hoe is de flow? Waar heb je twijfels over? Welke vormen pakken toch niet zo 

goed uit? Is alles van je wensenlijstje afgestreept of heb je concessies moeten doen? Is er genoeg groen? Genoeg spanning?

Na zo’n eerste ronde komt er een tweede ontwerpronde. Daarin ga ik de feedback verwerken. Soms zijn dat grote aanpassingen, 

andere keren gaat het om een paar laatste details. Al met al moet het ontwerp na zo’n tweede ronde wel af zijn. 

Het gevaar van ‘werken’ voor jezelf, is dat je veel te kritisch bent op je ontwerp en het daarom maar blijft aanpassen, of, nog erger, nooit 

uitvoert. Een tuin is nooit af. Dat geldt vooral voor de beplanting, maar soms ook voor de harde materialen. Maar het is erger om te 

blijven zitten met een tuin die niet naar wens is, alleen maar omdat je niet zeker weet of je voor altijd gelukkig zult zijn met een nieuw 

ontwerp. Take the plunge! Heb je een grote tuin? Doe het dan in fases. Met elk nieuw uitgevoerd plan leer je bij, wat je in de volgende 

fase weer kunt toepassen.

Mijn punt is: er komt een moment dat je ontwerp gewoon ‘af’ moet zijn. Een definitief plan. Je voelt echt wel aan of je ergens heel 

enthousiast of blij van wordt, of iets klikt. 

Hier is een korte checklist waar je een beetje houvast aan 

kunt hebben:

+ Is je wensenlijstje compleet?

+ Is er genoeg verrassing en spanning in de tuin?

+  Is de tuin in balans, is er aan alle zijdes genoeg groen bv.?

+ Is er genoeg groen? 

+ Welke materialen heb je gebruikt? Is er genoeg variatie?

+ Heb je ruimte ingetekend voor mooie bomen?

+ Is er voldoende ruimte voor spelen/zitten/eten/loungen/koken?

+ Heb je de maten dubbel gecheckt?

Als je ontwerp definitief is begin je aan de technische tekening. Hier-

in staan in ieder geval alle afmetingen die handig zijn om te weten en 

alle omschrijvingen van elementen in de tuin. Met deze tekening kun 

je bijvoorbeeld offertes opvragen bij hoveniers. Ga er vanuit dat de 

tekening zó duidelijk moet zijn dat iemand die jouw tuin nog nooit 

heeft gezien en wie jij niets hebt verteld over je ontwerp, het hele-

maal snapt. Hier vind je een voorbeeld van zo’n technische tekening, 

bij de downloads vind je deze ook in het groot.

+

+

+

+

+

kleine stukjes beplanting 
rondom vlonderterras. 

zwarte houten pergola  
van rechtop liggende 
dunne balken/latten. (zie 
moodboard) hoogte ntb 
op basis van gevel.

 0,80 m

 1,90 m

 0,70 m

 1,90 m
 1,45 m

 0,50 m

 0,50 m

 1,45 m

 2,90 m

 6,90 m

 4,30 m

 2,00 m

 1,15 m

 3,50 m

 0,70 m 0,82 m

 2,65 m

 2,95 m

 0,80 m

 4,30 m

 3,70 m

 1,55 m

1:50STUDIO MAY & JUNE - 2020CLIENT 28_PIJNACKEROLAV & ARANKA

PROJECT PIJNACKER technische tekening

N O

ZW

 5,95 m

verhoogd vlonderterras 
van planken van 10 of 12 
cm breed. alles in gelijke 
lengte gelegd, geen halve 
stukken. bij voorkeur blind 
bevestigd.

golvende border langs 
schutting met (niet zicht-
bare) kunststof border-
rand.

wandlamp tegen 
schutting  

wandlamp tegen 
schutting  

wandlamp tegen 
schutting  

wandlamp tegen 
schutting  

gazon met een 
boom (ntb)

rand van corten staal tus-
sen gazon en grindpad.

constructie van natuurlijke 
kastanje palen met ronde 
uiteinden met schommel 
er onder. bevestigd op 
de grond met 3 staanders 
in gazon en in borders. 
hoogte gelijk aan schuur 
of pergola.

elektra punt voor 
snoerlampen.

grind, zelfde materiaal als 
in de voortuin. vooraan 
een rand van corten staal.

pad van zelfde materiaal 
als in de voortuin.

border met rand van 
corten staal.

zwarte houten schuur met 
plat dak van 2.00 x 2.50 
meter. 

golvende border met 
kleine boom (ntb)

regenton van ø 60 cm 
aangesloten op schuur

border met alleen een 
kunststof borderrand 
als afscheiding van het 
gazon.

elektrapunt voor 
snoerlampen.

wandlampen 
tegen buitenmuur

elektrapunten voor even-
tuele grondspots.

stukje grind om hoekjes 
op te vullen

grind op deel langs 
de zijgevel.

 5,00 m
 4,55 m 3,00 m

 1,50 m

dichte tuinpoort in zelfde 
stijl als schutting
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deel 3: duurzaamheid
in dit hoofdstuk leer je meer over het belang 

van biodiversiteit in je nieuwe tuin.



3. Duurzaamheid
Een betere aarde begint in je achtertuin. Ik geloof er echt in. De verstedelijking in Nederland neemt grof toe en door de 

bestrating en het asfalt is het heter. We hebben groen nodig, niet alleen om zuurstof te genereren, maar ook om koelte te 

brengen. Ik las tijdens de hittegolf een artikel waarin stond dat een grote oude boom net zoveel koelte geeft als tien tot vijftien 

airco’s (iets in die richting?). Het feit dat we ons land steeds verder bezetten met steen is best een groot probleem. Gelukkig 

kunnen we zelf daar iets aan doen: we hebben misschien niet direct invloed op het beleid in ons land, we hebben wél controle 

over onze tuinen. 

En toch vind ik het zelf ook lastig om de verhouding steen vs. groen in balans te krijgen. Vooral kleine tuinen lijden daaronder, 

want je hebt nu eenmaal noodzakelijke dingen als een terras en looppad. Meer tuin betekent soms ook meer terras, maar dat 

is het opeens niet meer noodzakelijk, en kun je daadwerkelijk meer groen behouden of toevoegen.  

In mijn eigen ontwerpen streef ik minimaal naar een 50/50 verhouding tussen steen en groen. Ik haal het niet altijd, vooral dus 

bij die kleine tuinen, maar over het algemeen lukt het redelijk. Bij grote tuinen die meer dan 500 m2 beslaan gaat dat al veel 

sneller naar een 70/30 of 80/20 verhouding, alleen 

al omdat er dan grote gazons en borders worden 

aangelegd. 

Een bedekking van grind is alweer beter dan een 

terras van stenen. Grind laat water en zuurstof door, 

wat beter is voor de grond er onder, waar steen dat 

niet tot nauwelijks doet. 

Kijk daarom eens of je creatief kunt 
zijn in de bedekking van je tuin. Kun je 
misschien een stukje schors doen? Een 
paadje van klein grind? Stapstenen door 
een gazon in plaats van een bestraat 
pad? Alles voor een betere balans!
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3.1 Bodemleven
Een gezonde tuin begint bij een gezonde grond. Het is een preek die ik tijdens elke workshop afsteek, want zonder een 

gezonde bodem zul je nooit het meeste halen uit je planten. En niet alleen dat, een gezonde bodem zorgt ook voor de biodi-

versiteit die je nodig hebt om duurzaam te tuinieren. Al die kunstmatige meststoffen of verdelgers zijn niet nodig als je bodem 

gezond is, want de natuur is zo gemaakt dat het zichzelf kan voeden en redden.

Een gezonde bodem laat leven zien: bodemleven noemen we dat. Als je een schop in de grond zet zou je een krioelende 

boel moeten zien van wormen, torren, pissebedden en andere beesten, maar er zit ook van alles in dat je niet eens direct kunt 

zien. Dat bodemleven houdt de grond luchtig waardoor water goed doorloopt, geeft voedingsstoffen af voor je planten en 

moestuin, breekt oude plantresten af, en zorgt dat er minder ziekteverwekkende organismen in de bodem blijven zitten. Zelfs 

slakken helpen daar bij, ook al verhuizen we ze meestal liever vanwege de schade die ze aanbrengen.

In een gezonde bodem zitten:

bacteriën en actinomyceten 10.080 kg per ha  protozoën 379 kg per ha

schimmels 10.000 kg per ha    nematoden (aaltjes) 50 kg per ha

springstaarten 6,5 kg per ha    mijten 4,4 kg per ha

enchytraeen 15 kg per ha    duizendpoten, insecten, spinnen 67 kg per ha

regenwormen 4000 kg per ha   mollen e.a. 1 kg per ha

Al deze bacteriën, schimmels, insecten en dieren hebben ieder voor zich een rol in de cyclus van een gezonde bodem. Mocht 

je trouwens denken dat het nuttig is om je grond elk jaar om te spitten, bijvoorbeeld die van je moestuin: dat verstoort een rus-

tig aangelegd web van leven in je bodem. Tenzij je bodem dichtgeslagen is na een periode van bestrating of uit klei bestaat 

wat je wil verluchtigen is er niet per se een reden om je tuin om te spitten. Het maakt ook alleen maar slapend onkruid wakker. 

Je verbetert je bodem door elk jaar een mulchlaag van ecologische compost te verspreiden over je borders, dat is de jaarlijk-

se onderhoudsbeurt die je toepast in de tuin. Die laag van compost verdeel je over elk stukje van je tuin waar beplanting of 

bomen staan. Ook planten zorgen voor een gezonde bodem. Een gazon trekt bijvoorbeeld veel minder leven in de bodem 

aan, en onder tegels kan al helemaal weinig leven. Logisch, want insecten hebben ook zuurstof en licht nodig en steen houdt 

dat tegen. Je helpt je bodemleven ook door blad in de herfst te laten liggen, gebruik vooral geen bladblazer die alles weg-

blaast. Al dat blad vormt voedsel voor heel veel dieren in je tuin! 
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3.2 Water
Het belangrijkste in een tuin is tegenwoordig water. Onze zomers worden heter en droger en we merken vaker dat er een tekort aan 

water dreigt te ontstaan. Daarom is dit mijn allereerste voorwaarde voor een duurzame tuin: een regenton die verbonden is aan een 

regenpijp. Er is geen makkelijkere manier om duurzaam te tuinieren dan deze! Heb je een grote tuin? Zet dan twee regentonnen neer 

die in elkaar overlopen. Als je nog een stap verder wil kun je een waterreservoir in de tuin ingraven waarin nog meer regenwater wordt 

opgevangen. Daarmee kun je de tuin sproeien en zelfs ook de wc doortrekken.

Verder is het meer dan ooit belangrijk dat je planten gebruikt die op de juiste plek staan. Een plant op zandgrond die eigenlijk vochtig 

moet staan gaat het niet overleven, of blijft in ieder geval altijd een moederskindje. Planten op de juiste plek zorgen voor minder on-

derhoud en minder waterbehoefte. Onderzoek dus goed met wat voor type bodem je te maken hebt en zoek daar je planten op uit. 

We gaan het hier in het volgende deel uitgebreid over hebben.

Ga niet in de weer met irrigatiesystemen, tenzij je een haag hebt. Mijn hoveniervader is er van overtuigd dat je geen haag moet aan-

leggen zonder irrigatie, want volgens hem zal alles dood gaan zonder van die slangen er onder. Of dat zo is weet ik niet, maar de 

man heeft wel 45 jaar ervaring. In het algemeen gesproken 

is je tuin bewateren een manier van verwennen. Je bomen, 

heesters en vaste planten horen namelijk diep te wortelen 

op zoek naar water, en zolang wij ze een wekelijkse of zelfs 

dagelijkse portie water geven hebben ze geen reden om die 

zoektocht aan te gaan. Als planten op de juiste plek staan, in 

een gezonde bodem,  met goed onderhoud, zullen ze wei-

nig extra water van jou nodig hebben. Planten in potten is 

vanzelfsprekend een heel ander verhaal, want die hebben 

geen grond om diep te wortelen. 

Ik heb deze zomer niet vaker dan 10 keer met de tuinslang 

gesproeid in mijn achtertuin, maar dat is nog veel omdat er 

allerlei nieuws is aangeplant in april. Minder dan 5 zou nor-

maal kunnen zijn!

Challenge: hoe vaak ga jij komende zomer 
sproeien in je tuin? Ik daag je uit om dat minder 
dan 5 keer te doen.
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3.3 Vogels en zoogdieren
Nog een laatste puntje wat betreft dieren in je tuin, 

namelijk het belang van vogels en grotere zoog-

dieren. Net als alles wat in de grond leeft, hebben 

grotere dieren ook een rol in het ecosysteem van je 

tuin. Vogels zijn bijvoorbeeld niet alleen belangrijk 

voor het opeten van rupsen en slakken die anders 

je moestuin bedreigen, ze zijn ook gewoon gezel-

lig. Toen ik vanuit Rotterdam naar Woudenberg 

verhuisde merkte ik opeens hoeveel vogels we de 

hele dag door hoorden. (Tot we een poes kregen, 

dat is niet bevorderlijk voor de vogelstand in je 

tuin…)

Vogels en zoogdieren zoals egels komen op je tuin 

af wanneer er veiligheid is. Simpel gezegd hebben 

ze plekken nodig om te schuilen wanneer er ge-

vaar dreigt. Een vogel komt niet in je tuin wanneer er geen enkele boom of struik te bekennen valt en het slechts een bete-

geld plein is. Egels en veldmuisjes komen ’s nachts niet door je tuin rommelen wanneer er geen dood blad ligt om onder te 

verstoppen. Houd het dus niet al te netjes. Al deze dieren zijn belangrijk en je merkt er echt niets van, ze komen bijna altijd 

’s nachts langs. Je hebt ze zelfs nodig om er voor te zorgen dat je geen overlast krijgt van slakken bijvoorbeeld, daar heb je 

egels voor! 

Als je de biodiversiteit in je tuin weet te bevorderen, krijg je vanzelf veel minder last van schimmels, ziekten, en planten die het 

slecht doen, en kost je tuin je uiteindelijk minder tijd aan onderhoud. 

Opdracht: schrijf eens op welke dieren jij regelmatig in je tuin tegenkomt. Zijn het er genoeg?
1.
2.
3.
4.
5.
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3.4 Bomen en heesters

Mijn vader is duidelijk een tuinontwerper van de oude garde: hij zet tuinen het liefst vol met skimmia, coniferen, en rodo-

dendron. Precies zoals we tuinen uit de jaren zeventig kennen. De opkomst en populariteit van vaste planten, onder andere 

dankzij Piet Oudolf en companen, hebben ervoor gezorgd dat we veel minder bomen en heesters zijn gaan gebruiken in 

tuinen, maar dát is nu ook weer niet helemaal de bedoeling. Elke tuin heeft een boom nodig, en het liefst ook wat struiken die 

in de winter beschutting en voedsel bieden aan dieren. 

Daarnaast geven bomen leven, hoogte, variatie en diepgang aan een tuin. Als je een groene oase probeert te creëren ontkom 

je er niet aan om ook flink de hoogte in te werken. Bijna altijd heb je daar bomen bij nodig. Mensen willen vaak meer privacy, 

minder inkijk, en daar helpen leibomen weer een handje bij. Een tuin wordt simpelweg mooier en spannender van bomen! Er 

zijn echt veel bomen die ook redelijk bescheiden blijven voor de kleinere tuinen, en het liefst gebruik ik een combinatie van 

meerdere bomen zodat er nog meer variatie ontstaat. 

Ik kies graag een boom uit die meerdere piekmomenten kent in het jaar:

 + Bloesem in de lente

 + Fris en vol blad in de zomer, liefst een bijzondere vorm

 + Verkleuring in de herfst

 + Bessen in de winter

Als je maar één of twee bomen nodig hebt, zou ik zeker kiezen voor types die 2 of meer van deze kenmerken hebben. Een 

Magnolia is bijvoorbeeld maar twee weken per jaar mooi, dat schiet niet echt op, maar een Prunus, Pyrus of Malus heeft zowel 

bloesem als mooi blad, én verkleurt in de herfst en heeft vaak vruchten.

Mooie heesters
Buddleja davidii (officieel een heester, maar kan zich gedragen als boom) Camellia japonica (winterbloeier)

Ceanothus americanus (Amerikaanse sering)    Cornus alba 

Fagus sylvatica purpurea (als haag, maar ook als boom)   Philadelphus virginal (boerenjasmijn)

Rozen        Sambucus nigra (vlierbloesem)

Viburnum bodnantense ‘Dawn’ (officieel een heester, maar kan zich gedragen als boom)

Viburnum opulus ‘Roseum’

Tip: je kunt heesters heel vaak mixen in een haag, zoals Fagus sylvatica (beuk) als basis met Amelanchier lamarckii, Rosa canina 

(hondsroos), of Spiraea, maar ook met een vlinderstruik of vlierbloesem kan een haag gemengd worden.
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Mooie bomen
Acer, bijvoorbeeld Acer palmatum ‘Deshojo’

Amelanchier lamarckii

Cornus kousa, Cornus mas, Cornus sibirica

Gingko biloba

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’

Magnolia stellata

Malus ‘Butterball’ of ‘Brouwers Beauty’ (sierappel)

Prunus dulcis ‘Robijn’

Prunus padus ‘Colorata’

Prunus padus

Prunus yedoensis 

Syringa vulgaris

Zorg er voor dat je bij een boom voldoende ruimte hebt om de groei te faciliteren. Ze moet een ring kunnen maken van 

2 à 3 meter zonder in de weg te zitten, en ze mag niet hoger staan dan de beplanting omdat het water dan te makkelijk 

wegloopt. Soms heb je ook nog gemeentelijke richtlijnen over de afstand tot de erfgrens, dat is ook altijd goed om even te 

checken.

Buddleja davidii  ‘Buzz Ivory’ Rosa ‘Desdemona’ Cornus alba

Amelanchier lamarckii (meerstammig) Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ Prunus padus ‘Colorata’
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deel 4: inkleuren
aan het einde van dit hoofdstuk heb je meer inzicht in het indelen van planten per 

eigenschap en categorie en kun je een beplantingsplan maken voor je tuin.



4. Beplanting
Een essentieel deel van je tuin is de beplanting. Veel tuinen zijn in vorm nog wel leuk, maar de invulling is opeens verre van interessant 

door de gekozen planten en bomen. Het is inderdaad waar dat het niet echt eenvoudig is om een mooie border samen te stellen. 

Planten zijn er in duizenden vormen en maten en per soort hebben ze ook nog eens hun unieke gebruiksaanwijzing. En dan hebben 

we het nog niet eens gehad over de eigenschappen van jouw tuin qua grond, zonligging en vochtigheid/droogte. Er zijn heel erg veel 

elementen die meespelen en dat maakt het ingewikkeld.

Het is dan ook bijna onmogelijk om in een boek zoals dit alles uit te leggen. Zie het als een start, want je zult zelf specifieker op zoek 

moeten gaan naar wat relevant is voor jouw type tuin én jouw smaak. Ik hoop het in dit hoofdstuk wel duidelijker te maken, maar bekijk 

eerst de video over beplanting.

4.1 Bodem
De bodem waarin je werkt is van levensbelang. De gezondheid ervan hebben we al eerder besproken, maar het is essentieel dat je 

weet met wat voor bodem je te maken hebt. Is het kleigrond, veengrond, zandgrond, zavelgrond, of een mix van soorten? Blijft er 

water staan, loopt het direct weg, zit er veel steen en puin in? Is het schrale grond die jarenlang bestraat is geweest? Is het (te) rijke 

grond die voor akkerbouw is gebruikt? Allerlei vragen die goed zijn om te stellen. 

Bekijk je tuin eens aandachtig na een flinke regenbui. Blijven er plassen staan in het gazon? Zie je dat er water wegstroomt uit ver-

hoogde borders en loopt het letterlijk de border uit? Dat kan wijzen op een dichtgeslagen grond of zware klei of veen (je kunt daar 

ook achter komen op basis van je topografische ligging in het land). Is het extreem droog geweest in jouw tuin afgelopen zomer en 

werden alle (nieuwe) planten in no time dor? Dat kan wijzen op zandgrond waar voeding en vocht niet goed vastgehouden wordt. 

In theorie kun je zowel klei- als zandgrond verbeteren met humus of compost. Die zorgt ervoor dat de grond luchtiger of juist zwaar-

der wordt waardoor water en voeding beter worden verdeeld. Voor een grotere tuin kun je dit beter machinaal (laten) doen dan zelf 

met een schop. De kans om je bodem grootschalig te verbeteren krijg je in principe maar één keer, tenzij je je hele tuin weer leeg wil 

trekken om het alsnog te doen. So do it! Daarna verdeel je elk jaar een laag compost over de borders, maar dat is anders dan je grond 

deels afgraven en verbeteren met een ander soort grond of compost.

Daarnaast is is het van belang om te werken met planten die geschikt zijn voor jouw type bodem. Zet geen lavendel in de klei, en ook 

geen moerasspirea in het zand. Het betekent soms dat je moet inleveren op je wensen en dat lijkt misschien heel erg jammer, maar 

is het niet. De teleurstelling is veel groter wanneer al je planten dood blijven gaan en jij met niets overblijft, dan wanneer je de juiste 

planten (die wellicht niet je favoriet waren) op de juiste plek zet en ze groeien en bloeien. 
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vochtige kleigrond
Aconitum

Anemone

Angelica archangelica

Astilbe chinensis, japonica, simplicifolia

Astrantia major

Carex

Digitalis

Filipendula rubra

Geranium phaeum

Iris sibirica

Lysimachia

Lythrum

Persicaria bistorta

Rodgersia

Thalictrum

droge zandgrond
Achillea

Cortaderia

Echinacea

Echinops ritro, bannaticus

Geranium macrorrhizum

Malva

Origanum

Perovskia

Persicaria amplexicaulis

Salvia

Sedum

Stipa

Thymus

Verbascum

Verbena

Anemone hybrida ‘Wild Swan’ Filipendula rubraDigitalis mertonensis Thalictrum delavayi ‘Album’

Achillea millefolium Echinops ritro Stipa tenuissima ‘Ponytails’ Verbascum nigrum

 MASTERCLASS GARDEN DESIGN - 35



4.2 Zonligging
De mate van zon op je beplanting is van levensbelang. In woonwijken is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om veel zon op een spe-

cifiek stukje grond te hebben, waar het in open gebieden al veel logischer is om zelfs op het noorden de hele dag zon te zien. Bekijk 

eens goed welke plekken in je tuin in de zomer een volle dag zon krijgen en waar juist (bijna) geen licht komt. 

> 6 uur zon in de zomer = volle zon

gefilterd zonlicht (door bomen) of 3 - 5 uur zon = halfschaduw

< 3 uur zon in de zomer = schaduw

Houd je goed aan beschrijvingen bij planten hoeveel zonuren ze nodig hebben. Zonlicht op blad zorgt voor fotosynthese, wat gelijk 

staat aan groei. Kortom: als een plant niet voldoende zonuren krijgt, zal ze niet groeien. In het beste geval krijgt ze blad, maar geen 

bloemen, of is de plant in haar geheel karig en mager. 

4.3 Indeling
Ik vind dit altijd een interessant element. Er zijn namelijk veel manieren om een border in te delen. Het is een tijdje populair geweest 

om in grote blokken te werken, daarna was het juist een trend om het heel natuurlijk te laten ogen door meanderende groepen, maar 

nog steeds in grotere aantallen per soort bij elkaar. Het is maar net wat je mooi vindt. Ik vind natural planting heel mooi, waarbij je de 

natuur simuleert, maar het is mij in een achtertuin te wild en ruig. Dat effect kun je in kleinere tuinen minder goed bereiken (vind ik). Ik 

werk liever met heel veel soorten door elkaar, en kleine groepen, tenzij ik veel meer ruimte heb om mee te werken.

Dahlia, Daucus carota, Centranthus ruber Astrantia major, lelies op de achtergrond Salvia sclarea
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Ik vergelijk het vaak met een bloemenwinkel: daar staan alle soorten bloemen vaak in hun eigen emmer naast elkaar; in grote 

groepen dus. Maar je hebt ook de gebonden boeketten die klaar staan voor de verkoop, waarbij allerlei soorten in één bos 

gemengd staan; een gemengde border. Je kunt een border dus indelen als bloemenwinkel of als boeket. Ik laat grote groe-

pen vaak achterwege omdat ik liever zie dat een border al een gemengd boeket op zich is. 

Je moet bij wijze van spreken een foto van een klein deel van de border kunnen nemen en daar al meerdere soorten beplan-

ting op kunnen zien. Voor mij houdt dat het spannend - maar het is niet eenvoudig. Een border kan al snel rommelig ogen, 

dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste planten naast elkaar staan. Bedenk dat je een plant prima in de herfst 

of aan het einde van de winter kunt verplaatsen als ze niet goed staat! Bekijk in de zomer wat je zou willen veranderen en zorg 

dat je de plant markeert die moet verhuizen, dan weet je wat je moet opgraven op het moment dat ze niet meer herkenbaar is. 

Echinacea, gecombineerd met Stachys officinalis en grassen op de achtergrond. Deze diepte kun je heel eenvoudig creeëren in een border van minimaal 100 cm. 
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4.4 Bloeimomenten en type
We letten allemaal heel erg op wat er in de zomermaanden gebeurt - dat is het moment waarop we er het meest van genie-

ten. We houden met z’n allen van de zomer, maar er is meer dan dat. We hebben de seizoenen juist nodig om die zomer van 

overdadige bloei meer te waarderen. De herfst en de winter zijn belangrijk om tot rust te komen, te evalueren hoe het hoog-

seizoen is geweest, en ons voor te bereiden op de lente. En die lente, dat is bijna mijn favoriete tijd. Het is de tijd waarin alles 

wakker wordt, waarin ons enthousiasme elke dag groeit, waarin we elke dag kijken of er alweer iets open gekomen is. In de 

zomer vergeten we soms van gekkigheid waar we moeten kijken omdat er al zovéél is - maar in de lente gaat onze aandacht 

naar de details. 

Eén van de mooiste ontwikkelingen van de tuinwereld is dat we planten zijn gaan waarderen op meer momenten dan alleen 

hun piek. We zijn gewend geraakt dat we vooral kijken naar de weken of maanden dat een plant op haar mooist is en bloeit, 

maar daarvoor en daarna is er vaak nog steeds iets te beleven. Als je zorgvuldig kiest, krijg je een border die ook voor en na 

de piekmomenten interessant is. Het blad van de Astilbe is bijvoorbeeld heel erg mooi en de uitgebloeide pluim kan ook 

indrogen na haar bloei tot een herfstachtig tafereel. En zo hebben tal van planten zaaddozen die mooi blijven tot ver na hun 

bloei. Of de Eupatorium die bijna een suikerspin wordt in de winter, en prachtig is met een laagje vorst er overheen zoals op 

de foto hiernaast. Er zijn ongelofelijk veel planten die de winter goed doorstaan wanneer je ze niet snoeit in de herfst. 

Dat is dus even punt 1: kijk naar planten die ook mooi zijn op andere manieren dan hun bloei. Snoei niet in de herfst. Zorg 

voor planten die de winter overleven. 

Actaea

Aster

Calamagrostis

Carex

Deschampsia cespitosa

Echinacea purpurea

Echinops ritro, bannaticus

Eupatorium

Foeniculum vulgare (venkel)

Geranium macrorrhizum

Liatris

Lythrum

Panicum

Perovskia

Phlomis

Rudbeckia 

Stachys officinalis

Stipa

Verbena

Veronicastrum virginicum

Planten die mooi blijven in de winter:
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Eupatorium in de winter
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Het tweede punt is dat je een invulling nodig hebt die op verschillende momenten piekt qua bloei. We willen niet dat alles in 

juli bloeit, maar daarvoor en daarna slechts groen is. Als je jaarrond een border wil die voortdurend interessant blijft, heb je heel 

veel verschillende soorten planten en bollen nodig, maar je kunt ook eenjarigen gebruiken. Ik hanteer een aantal categorieën:

 + bodembedekkers

 + bollen

 + stinzen

 + voorjaarsbloeiers

 + vroege zomerbloeiers

 

Van elke categorie heb ik er een aantal nodig. Sommige planten vallen in meerdere categorieën, bijvoorbeeld zowel bodem-

bedekkers als groenblijvers, of zowel zomerbloeiers als wintersilhouette. Een tweede categorie die meespeelt, naast het bloei-

moment , de kleur, maar ook hoogte, is de vorm van de bloem of het blad. Ik denk dat dit ongeveer de mogelijkheden zijn:

 

rond scherm vuurpijl verticaal

kogel bolletjes pluim daisy

blad siergras rag speldenkussen

 + hoog zomerbloeiers

 + late zomerbloeiers

 + wintersilhouette

 + winterbloeiers

 + groenblijvers
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Een beplantingsplan zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien per categorie:

+ bodembedekkers        vinca minor alba

+ bollen                                narcis, tulp, allium, camassia leichtlinii

+ stinzen                               galanthus, fritillaria meleagris, puschkinia of scilla, crocus

+ voorjaarsbloeiers        aquilegia vulgaris, digitalis, geum, luzula nivea, papaver

+ vroege zomerbloeiers        salvia ‘serenade’ of ‘amethyst’, lupinus polyphyllus, iris germanica, astilbe, 

     anemone ‘dreaming swan’, verbena rigida, astrantia

+ hoog zomerbloeiers                echinacea purpurea, achillea ‘moonwalker’’, rosa ‘desdemona’, scabiosa 

     (eenjarig), cosmea (eenjarig), dahlia, rudbeckia, daucus carota (eenjarig)

+ late zomerbloeiers            aster ‘little carlow’ of ‘vasterival’, anemone ‘honorine jobert’ of ‘robustissima’  

     of  ‘queen charlotte’, miscanthus, dahlia

+ wintersilhouette                salvia, astilbe, verbena, astrantia, echinacea, achillea, 

     rudbeckia, aster, anemone, miscanthus, daucus, luzula

+ winterbloeiers           viburnum bodnantense ‘dawn’, camellia

+ groenblijvers                   vinca, carex, luzula nivea

Opdracht: pak je boeken of Pinterest er bij en schrijf per categorie minimaal vijf soorten op.
+ bodembedekkers:
+ voorjaarsbloeiers:
+ bollen:
+ stinzen:
+ vroege zomerbloeiers:
+ zomerbloeiers:
+ late zomerbloeiers:
+ wintersilhouette:
+ winterbloeiers:
+ groenblijvers:

Bekijk vervolgens in je gekozen soorten of je voldoende variatie hebt op basis van de vorm volgens 
het lijstje op de linkerpagina. Een extra moodboard met foto’s van al je gekozen beplanting helpt ook!
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4.5 Beplantingsplan
Hoe ga je nu praktisch aan de slag met een beplantingsplan voor je eigen border?

Teken het gedeelte dat je ingericht wil hebben op een grotere schaal, bij voorkeur 1:25. Schrijf de lijst met beplanting die je hebt 

daaronder en geef aan elke plant een symbool, zoals je hier bij het voorbeeld ziet. Zo kun je gaan puzzelen en indelen. Elk symbool 

staat voor één plant in een P9 pot, dus soms is het een groepje van planten en soms is het een enkeling. De grote cirkels zijn planten 

die groter worden en de hoofdrol spelen, in dit voorbeeld zijn dat rozen en Amsonia tabernaemontana.

Het is het makkelijkst om dit op de computer te doen zodat je kunt schuiven, maar met de hand kan het ook (dan moet je wellicht soms 

opnieuw beginnen). Probeer te visualiseren hoe je border er uit ziet en houd plaatjes bij de hand van de beplanting die je gekozen 

hebt. Ik maak vaak ook een moodboard van alle beplanting die ik gekozen heb, dan kun je nog beter zien of de combinaties prettig 

werken (zet dan wel alle planten bij elkaar die tegelijkertijd bloeien). In principe horen ze met een minimale afstand van 30 cm geplant 

te worden, dan is er nog ruimte om te groeien. Bewaar ook afstand van de rand. Ik teken de vaste grote bollen vaak ook in, zoals Alli-

ums. Die spelen over het algemeen een belangrijke rol in het plan. De overige bollen verdelen klanten naar eigen inzicht. En nogmaals: 

je kunt planten gewoon nog verplaatsen wanneer ze toch niet goed staan. En als een bol op een plek opkomt die niet mooi is, kun je 

‘m er na de bloei uit trekken (wel wachten tot ‘ie helemaal ingedroogd is) en ergens anders poten.
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Waar let je op bij het maken van een beplantingsplan? 

+ Hoe hoog wordt een plant? Staat deze beter achteraan zonder andere planten dwars te zitten?

+ Vallen planten misschien makkelijk om? Soms geven kwekers daar al een waarschuwing voor. Zet er dan planten voor die veel 

steviger blijven.

+ Hoe ziet de plant er in de winter uit? Wordt het een kale plek die je moet verbergen met andere planten die wel groen blijven?

+ Is het blad mooi, of moet je het juist verstoppen? Papavers, Alliums en Irissen zijn prachtig, maar het blad is lelijk, zeker na de bloei.

+ Heb je een mooie opgang van laag naar hoog, of juist een speelse indeling met een golvend patroon?

+ Let op herhaling: om rust in een border te creëren heb je die herhaling van planten nodig. 

+ Zorg voor planten die aan de voorkant de border mooi ‘afsluiten’ en rondmaken. Het liefst zijn dat (deels) wintergroene planten 

zoals Carex, Luzula nivea. Brunnera, Vinca minor, Viola cornuta of Geranium macrorrhizum. 

+ Ook belangrijk: hoeveel werk wil je er aan kwijt zijn? Als je bereid bent meer te doen kun je bijvoorbeeld ook eenjarigen toevoe-

gen die je zelf moet zaaien.

Planten haal ik zonder uitzondering bij lokale kwekerijen. Je vindt een hele lijst op studiomayandjune.com/kwekers
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Bollen en stinzen

Als je aan bollen denkt, denk je aan de Keukenhof. Let’s be honest. Maar tulpen en 

narcissen zijn zoveel meer dan een Hollands tafereel in een overbezocht park. Ze zijn, 

samen met verwilderingsbollen (stinzen), de beste manier om meer kleur in je tuin te 

krijgen wanneer vaste planten nog aan opkomen zijn. Als je jaarrond kleur in je tuin wil, 

moét je aan de bollen, zo simpel is het. En er is ontzettend veel keus! Het is echt elk 

jaar een snoepwinkel om uit te kiezen, want net als bij dahlia’s en rozen is er een run op 

bijzondere soorten narcissen en tulpen. Geurend, gevuld, dubbelgekleurd, groot, klein, 

gerafeld - het kan allemaal. Het is oprecht de leukste manier om je jaar te beginnen.

Bij deze masterclass heb je een gratis download gekregen van het e-book BLOEMBOL-

LEN. Daarin kun je alles lezen over het uitkiezen en toepassen van bloembollen en stin-

zen in je tuin, dus dat hoef ik hier niet verder toe te lichten. Wat ik wel wil benadrukken 

is dat bloembollen écht onmisbaar zijn in je tuin. Wat ik net al zei: als je drie maanden 

eerder een bloeiende tuin wil hebben, moet je bloembollen poten. 
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Fritillaria meleagris
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Uitvoering

Je bent aan het einde gekomen van deze masterclass, of in ieder geval aan het einde van het les-

boek en de video’s. Je hebt als het goed is nu vier producten:

   +  Moodboard

   +  Ontwerp

   +  Technische tekening

   +  Beplantingsplan 

Met al deze producten ben je klaar om je tuin aan te pakken. In de vijfde video die je nu kunt kijken 

ter afsluiting leg ik je uit hoe je de uitvoering en aanleg aanpakt. Let op een aantal dingen: hoveniers 

hebben een technische tekening nodig om een offerte te kunnen maken. Hoe duidelijker jij het kunt 

maken, hoe beter zij het uitvoeren. Hoveniers zijn drukbezet, dus zorg dat je minimaal drie maanden 

van tevoren een offerte kunt opvragen, soms zelfs nog eerder. 

Daarnaast zijn de herfst en de winter de beste tijd om een ontwerp uit te voeren. De tuin is minder 

in gebruik en de planten en bomen zijn in rust. Je hebt er op die manier ook het minste hinder van, 

en tegen de tijd dat de lente en zomer aanbreken heb je alweer een groene en weelderige tuin met 

nieuwe beplanting. 

Als laatste wil ik dit tegen je zeggen: maak gebruik van het momentum waar je nu in zit. Een les-

pakket als dit zorgt voor inspiratie en motivatie (hoop ik), en dat maakt het makkelijker om door te 

pakken. Maak je producten af en ga aan de slag. Op die manier heb je heel binnenkort een tuin die 

je zélf gemaakt hebt. 

Heel veel succes!
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Bonus
Om je op weg te helpen geef ik je een lijst van mijn favoriete vaste planten. Het is bij lange na niet alles, but it’s a start.

Achillea ageratum 'Moonwalker'

Achillea millefolium ‘Terracotta’

Achillea millefolium ‘Schneetaler’

Alchemilla mollis

Amsonia ciliata 

Amsonia tabernaemontana

Anemone hupehensis 'September Charm'

Anemone hybrida 'Dreaming Swan'

Anemone hybrida ‘Géante des Blanches’

Anemone hybrida 'Honorine Jobert'

Anemone hybrida ‘Queen Charlotte’

Anemone hybrida ‘Serenade’

Anemone hybrida ‘Wild Swan’

Aquilegia vulgaris ‘Black Barlow’

Aquilegia vulgaris 'Green Apples'

Aquilegia vulgaris 'Pink Petticoat'

Aquilegia vulgaris ‘Ruby Port’

Aster cordifolius 'Little Carlow'

Aster divaricatus 'Beth Chatto'

Aster novae-angliae ‘Harrington Pink’

Aster ‘Vasterival’

Astilbe chinensis ‘Finale’

Astilbe chinesis ‘Pumila’

Astilbe simplicifolia 'Sprite'

Astrantia major 'Buckland'

Astrantia major ‘Pink Pride’

Bouteloua gracilis 

Briza media

Briza media 'Limouzi'

Brunnera macrophylla 'Silver Heart'

Brunnera macrophylla ‘Sea Heart’

Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'

Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’

Calamintha nepeta

Canna musaefolia 'Rubrum'

Carex montana 'Raureif'

Chasmanthium latifolium

Cimicifuga foetida (Actaea)

Cimicifuga racemosa

Clematis 'Country Rose'

Clematis 'Dancing Queen'

Clematis ‘Dancing Dorien’

Clematis viticella 'Dark Eyes'

Cortaderia selloana ‘Pumila’

Dahlia

Deschampsia cespitosa

Digitalis ‘Sutton’s Apricot’

Digitalis mertonensis

Digitalis purpurea

Dryopteris affinis

Dryopteris erythrosora

Echinacea pallida

Echinacea paradoxa

Echinacea purpurea 

Echinacea purpurea ‘Magnus’

Echinacea purpurea ‘White Swan’

Echinops ritro

Echinops ritro ‘Veitch's Blue’

Eremurus 'Romance'

Eupatorium maculatum a. ‘Purple Bush’

Filipendula purpurea ‘Elegans’

Filipendula rubra ‘Venusta’

Foeniculum vulgare

Geranium ‘Lilac Ice’

Geranium ‘Orion’

Geranium macrorrhizum 'Ingwersen'

Geranium phaeum 'Blauwvoet'

Geranium phaeum 'Raven'

Geranium phaeum ‘Album’

Geranium pratense ‘Summer Skies’

Geum ‘Apricot Pearl’

Geum ‘Mai Tai’

Geum ‘Totally Tangerine’

Gillenia trifoliata

Helenium ‘Moerheim Beauty’

Hosta ‘Blue Mouse Ears’

Iris germanica 

Iris sibirica 

Kalimeris incisa ‘Charlotte’

Knautia arvensis

Knautia macedonica

Lupine

Luzula nivea

Melica ciliata

Mentha longifolia 

Miscanthus sinensis 'Adagio'

Paeonia ‘Coral Charm’

Panicum ‘Heiliger Hain’

Panicum virgatum 'Heavy Metal'

Papaver orientale

Persicaria amplexicaulis 'Alba'

Persicaria amplexicaulis 'Rosea'

Persicaria bistorta

Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'

Phlox paniculata ‘Casablanca’

Roos (alles van David Austin)

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’

Rudbeckia fulgida var. deamii

Salvia nemorosa ‘Amethyst’

Salvia nemorosa ‘Caradonna’

Salvia nemorosa ‘Serenade’

Sanguisorba ‘Chocolate Tipp’

Sanguisorba officinalis 'Pink Tanna’

Sanguisorba officinalis 'Red Thunder'

Sanguisorba tenuifolia 'Pink Elephant’

Sedum telephium 'Matrona'

Selinum wallichianum

Stachys byzantina ‘Silver Carpet’
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Stachys officinalis ‘Rosea’

Stipa pseudoichu 

Stipa tenuissima ‘Ponytails’

Thalictrum delavayi 'Album'

Thalictrum delavayi ‘Black Stockings’

Thymus vulgaris ‘Compactus’

Tiarella cordifolia

Tiarella cordifolia ‘Pink Skyrocket’

Trachelospermum jasminioides

Verbascum phoenicum ‘Violetta’

Verbena bonariensis

Verbena macdougalii 'Lavender Spires'

Verbena rigida ‘Polaris’

Veronicastrum virginicum 'Challenger'

Veronicastrum virginicum ‘Fascination'

Vinca minor alba

Viola cornuta

Tip! Op pinterest.com/studiomayandjune vinden je boards 
vol met allerlei vaste planten, bollen, eenjarigen en dahlia’s. 
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