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- opknappen? -

thema

groenkennis

behouden

•
De meest waardevolle elementen zijn de volwassen houtige gewassen: 
monumentale bomen, botanische rariteiten, lanen en hagen, de groene 
structuurdragers. Gevolgd door andere structuurbepalende elementen zoals 
paden en terrassen, water of bouwwerken. 

Inventarisatie
Het dilemma ‘wat te doen met een tuin op leeftijd’ ontstaat vroeg of laat bij 
alle tuinen. Elke tuin kan waardevolle elementen bezitten. Het startpunt is dan 
ook een grondige inventarisatie. Een kenner inschakelen is geen overbodige 
luxe. Iemand die niet alleen elementen maar ook structuren en zelfs het 
onderliggende concept herkent en kan bepalen of herstel of behoud de moeite 
waard is. Blijft het uitgangspunt het huidige concept, met de ruimtelijke 
structuur en de waardevolle elementen, dan wordt het een renovatie. Alles in 
de oorspronkelijke staat terugbrengen noemen we reconstructie. 
Een oorspronkelijk concept in zijn geheel aanhouden is niet altijd een 
aanrader, hoewel het onderliggende gedachtegoed en de artistieke kracht 
van de schepper van een geslaagde tuin veel respect verdient. Functies en 
beleving van de buitenruimte veranderen echter met de tijd. Ook door de 
toegenomen groenkennis ontstaan nieuwe inzichten en concepten. Actuele 
invalshoeken zoals duurzaamheid, klimaatverandering en ecologische 
verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Trends komen en gaan 
en mensen willen graag eens iets nieuws. Dus blijft de tuin, ook conceptueel 
gezien, een dynamisch fenomeen. 
Een hedendaagse invulling kan een interessante toevoeging zijn bij 
renovatieprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de biodiversiteit 
door een stukje strak geschoren gazon minder vaak te maaien of het inzetten 
van de lekkende siervisvijver als regenwaterberging of paddenpoel. 

Nieuwe eigenaar, nieuwe tuin
Bij de aankoop van een woning met een bestaande tuin is de nieuwe 
eigenaar nogal eens geneigd de tuin nietsontziend leeg te ruimen. Soms is 
zo’n drastische stap wel de beste oplossing, maar veel te vaak sneuvelen er 
elementen – vooral waardevolle houtige planten – die niet per se geruimd 
hoeven te worden. Alles is te koop, behalve tijd. Volwassen bomen, met 
een gevestigd microklimaat en de bijbehorende ecologische rijkdom die 
in de loop van vele jaren is ontstaan, kun je niet kopen. Wees zuinig op je 
groenbezit, is mijn raad.
Een verwaarloosde tuin is niet altijd een ramp. Met de kettingzaag kun je 
ook constructief in plaats van destructief ingrijpen. Hagen kunnen worden 
teruggezet of verjongd – wel met beleid – en grote heesters, bomen en 
coniferen kunnen worden opgekroond. Paden en terrassen kun je opnieuw 
bestraten, oude bouwwerken kun je opknappen, zichtlijnen zijn te herstellen. 
Volgroeide planten zorgen meteen voor hoogte en sfeer. Wat wel een probleem 
kan zijn: wortelonkruiden zoals paardenstaart, Japanse duizendknoop, 
kweekgras en zevenblad die zich al verspreid hebben in de tuin. Ze wortelen 
diep of woekeren door de wortelstelsels van andere planten. Uitroeien is het 
devies. Leg geen nieuwe tuin aan voordat deze onkruiden bestreden zijn.
Kennis is onontbeerlijk bij tuinieren en dat geldt zeker bij het opknappen van 
een verouderde, min of meer waardevolle tuin. De verleiding om de tuin snel 
leeg te halen, alles af te voeren en opnieuw te beginnen is soms groot. Ik pleit 
voor een meer genuanceerde benadering en zuinig zijn op wat er al is. Maar 
ik pleit ook voor het vervangen of verwijderen van wat niet meer voldoet of 
overlast bezorgt. Want tuinen zijn plaatsen waar mens en groene rijkdom 
elkaar omhelzen.  Meer kennis over groen is hierbij onontbeerlijk. Tekst en fotografie: Éva Kovács

Opknappen of leeghalen?
Tuinen verouderen. Ook als er regulier onderhoud plaats-

vindt. Verjonging en herstel horen ook bij goed tuinbeheer. 

En keuzes maken: wel of niet vervangen van weggevallen 

gewassen, wel of niet rooien wat ongewenst is. Helaas weet 

de eigenaar van een particuliere tuin niet altijd precies wat 

waardevol is om te behouden en hoe je dat dan doet.

 Deze coniferenhaag, die ooit uitgedund en 
opgekroond werd, geeft nu beslotenheid en 
beschutting zonder het zicht af te sluiten. 


