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et een weids gebaar leidt Arianne Blonk je 
nieuwsgierige blik door haar domein van 
10 bij 10 meter. Van de bruinbebladerde 
beukenhaag aan de zijkant, langs de  

donkergroene plankenschutting achter, via de verborgen 
prunushaag opzij, tot de eethoek achter het geschakelde 
huis. ”Ik houd erg van symmetrie én het moet groen zijn.” 
Het is winter, de vorst blijft nog even uit. De beschutte 
tuin ligt er groen en vredig bij. De aanleg dateert 
van zo’n tien jaar geleden: een rigoureuze metamorfose 
van de bestaande tuin, waarbij alleen een perenboom 
standhield. ’s Zomers spreidt die zijn bladerdek zorgzaam 
over een houten zitbankje. Inderdaad, een duidelijk 
symmetrische indeling, twee aan twee. Twee terrassen, te 
bereiken via kamer- of keukendeur, het ene met comfor-
tabele rieten loungefauteuils, het andere met een eettafel 
en antracietkleurige stoelen van Philippe Starck. Langs 
het middenvak lopen twee paden van omgekeerde 
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Linkerpagina

1 I  ’s Winters valt de symmetrie extra op: twee terrassen, twee 
paden, herhalende vakken en snoeivormen.
Deze pagina

2 I Zitplaatsen genoeg in deze beschutte tuin.
3 I Bestrating van oude waaltjes en omgekeerde stoeptegels. 
4 I Afgestorven bloeiwijzen kunnen ook mooi zijn. 

stoeptegels en oude waaltjes: de zichtlijnen naar het 
bankje en naar een stenen vaasornament. Een dwarspad 
zorgt daar voor verbinding. ”Je moet kunnen rondlopen 
in een tuin, dat is leuker”, vindt Arianne. Zo kun je alle 
elementen nauwkeurig bekijken: de twee zelfgekweekte 
beukfiguren, de taxussokkels met bol, buxusvormen, 
een opgeschoten taxuspaddenstoel en een reuzenbol 
van portugese laurier. Verder vroegbloeiende schijn-
hulst, Osmanthus, en natuurlijk struikklimop, want ”die 
is zo prachtig met een beetje rijp op de bessen”
Ze typeert haar tuin als ”tamelijk formeel, Engels, met een 
weelderige beplanting”. ’s Zomers staan de buxusvakken 
vol bloeiende vaste planten in donkerrood, paars en wit. 
In de buitenste vakken ook wat roze tinten, bijvoorbeeld 
van Phlox ’Rosa Pastell’. Arianne koestert de grijze santo-
lina’s en salvia’s, geurige rozemarijn en Campanula latifolia 
var. macrantha met zijn grappige zaaddoosjes. 

Absolute topper
Een absolute topper is voor haar de lila muurbloem        
Erysimum ’Bowles’ Mauve’. ”Onmisbaar in elke tuin. Hij 
leeft niet zo heel lang, dus je moet hem soms stekken of 
opnieuw aanschaffen, maar dat is de moeite waard. Hij 
bloeit het hele jaar.” Het diamantgras, Calamagrostis        
brachytricha, herken je nog enigszins aan de afgestorven 
bloeiaren. Drie obelisken steunen de - nu bloemloze - 
klimrozen. Arianne: ”Voor lage standaards kun je beter 
struikrozen gebruiken, klimrozen gaan te hard.” Hogere 
rozen en Akebia groeien over een scherm van betonijzer, 
dat de buurhaag van Prunus laurocerasus verbergt. Nogal 
grofbladig, vindt ze die. De zomerse bloeirestanten hoeven 
voorlopig niet weg, alleen stengels die lelijk zijn of pollen 
die plat liggen, ruimt Arianne op in de herfst. Het is 
absoluut zo dat groenblijvers de tuin maken in dit seizoen; 
ze accentueren de belijning. Toch moet je het wintergroene 
aandeel niet overdrijven, adviseert ze: ”Kale takken zijn 
ook mooi. Juist de combinatie van groenblijvers en beuk 
met bladverliezers en afgestorven bloemhoofdjes is boeiend. 
Zonder die afwisseling wordt het saai.” 
”Je eigen tuin staat eigenlijk altijd te vol.” Arianne kijkt 
ietwat schuldbewust rond, maar komt met een prima    
excuus. ”Het is niet alleen hebberigheid hoor. Ik wil      
sommige planten een poos uitproberen zodat ik uit eigen 
ervaring mijn klanten kan adviseren.” Omringende hoge  
bomen laten weinig winterzon toe, toch is het goed toeven 
aan de eettafel. ”We zitten hier vaak. Koffiedrinken met het 
gezin, ’s zomers buiten eten. Verder komt er weinig van 
zitten, ik zie altijd wel iets om te doen. Bovendien krijg ik 
het steeds drukker als ontwerper.” 2
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1 I Arianne vindt juist de afwisseling van 
groene en bladverliezende elementen 
spannend.
2 I Vormsnoei van taxus en buxus.
3 I Strakke lijnen, groenblijvende vormen 
en beuk bepalen het winterbeeld.
4 I Aan het eind van een zichtlijn past een 
ornament dat aandacht trekt. In de vaas groeit 
het langbloeiende mexicaans madeliefje, 
Erigeron karvinskianus. 
5 I Achter bonte klimop staat een struikklimop 
(Hedera helix Arborescent Groep) met fraaie 
bessen.
6 I Kunstzinnig kantkloswerk, zo’n bloemblad 
van hortensia in de winter.
7 I Santolina chamaecyparissus. 
8 I Tuinvaas met Sedum ’Bertram Anderson’.

AriAnne’s tips voor de 
wintertuin

• Benadruk de vormgeving van de 
tuin met (strak gesnoeide) groen-
blijvende elementen.
• Wissel groenblijvers en bladverlie-
zers af, dat houdt het spannend.
• Ruim niet alles op voor de winter, 
haal alleen lelijke plantenresten weg.
• Kies vaste planten en struiken die 
na de bloei opvallende zaaddozen, 
bottels of bessen krijgen.  
• Zorg ook in de wintertuin voor 
zitjes; in afwachting van die zachte 
januaridag. 2
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LandeLijKe voortuin
De opdrachtgever wilde ’een landelijk 
sfeertje in paars en wit’. Ook hier koos Ariane 
voor symmetrie. De klinkers zijn hergebruikt. 
Het bankje langs het pad naar de voordeur 
krijgt rugdekking van een whitewash houten 

scherm, geflankeerd door 
een lagere beukenhaag en 
ijzeren bogen. In de 
vakken onder andere 
lavendel, Salvia verticillata 
en witte Kalimeris incisa.

nog 5 Ontwerpen van arianne Blonk
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SymmetRiSche 
achtertuin

Een romantische 
tuin waar je heerlijk 
onder de catalpa’s 
kunt zitten. Het 
meest in het oog 
springen de trap 
van hardsteen, de 
symmetrisch 
geplaatste bol-
catalpa’s en op 
lager niveau de 
buxusvakken 
met beplanting 
in één soort pluim-
hortensia’s, 
Hydrangea paniculata 
’Limelight’. 2

als kind al zat ze verrukt in een wei vol 
pinksterbloemen, vragend naar planten-
namen. toen ze later - na jarenlange 
werkzaamheid als schooljuf - iets anders 
wilde, koos ze voor een opleiding tuin-
architectuur. Sinds 2000 wordt ze steeds 
meer gevraagd om tuinen in dordrecht 
en verre omtrek te ontwerpen. ”Blijkbaar 
hebben mensen toch belangstelling voor 

groene tuinen.” haar motto is helder: 
tuinontwerpen zijn géén bestratings-
plannen, maar groenontwerpen. ”Zelfs 
als een klant vraagt om een gemakkelijke 
tuin met weinig onderhoud, probeer ik 
altijd een flink stuk beplanting in te 
passen.” 
Voor de rest is de klant koning. het ontwerp 
moet harmoniëren met de omgeving, 

maar uiteindelijk bepaalt de klant de stijl 
en het gebruik van de tuin. de een wil 
relaxen, de ander intensief tuinieren. Bij 
de aanleg kiest arianne Blonk steeds 
meer voor milieuvriendelijke toepassingen 
(wateropvang) en duurzame producten. 
Voor meer info: arianne Blonk tuinontwerp 
in dordrecht, tel. 078-6510456; www.
blonktuinontwerp.nl.

EEn tuinontwErp is gEEn bEstratingsplan

www.blonktuinontwerp.nl
www.blonktuinontwerp.nl
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EngElsE tuin 
Het grote, scheve en aflopende 
perceel bestaat uit twee niveaus. 
De zichtlijnen zijn rechtgetrokken. 
Onder de robuuste pergola door 
kijk je vanaf het hogere terras 
met buxusvakken langs een 
vasteplantenborder naar een 
vaas in de verte. 

StRaKKe
grindtuin

Vanaf het vlonderterras 
bij het huis kom je via 
een hardstenen trap op 
het lagere niveau van 
deze achtertuin, die 
grenst aan het water. Het 
bootje ligt al klaar. 
Tussen het grijze grind 
enkele strakke vakken 
met lampenpoetsergras.
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RomantiSche
tuin

Een tuin rond het 
huis, met sym-
metrie, duidelijke 
lijnen, doorkijkjes, 
afwisseling in 
bestrating, terras-
sen aan het water 
en veel blauwe 
bloemen. ]


