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In de tuinen op deze pagina’s zijn bollen
op een niet-alledaagse manier toegepast:
als wandbekleding, in buizen, kokosrollen
en geïntegreerd in een tafel. Elke tuin,
hoe klein ook, leent zich voor dit soort
experimenten. Zoek vormen, tinten en
materialen bij elkaar en maak er één
groot kleurenfeest van.
Lente idee 1
In deze tuin zijn allerlei handige en grappige manieren bedacht om
gemakkelijk te (moes)tuinieren in de stad. Dit is echt een tuin voor
lekkerbekken en levensgenieters. Verticaal stapelbare plantenbakken
creëren een vrolijke bloemenwand. Er is gekozen voor een beplanting
van witte Muscari, Scilla en violen, met hier en daar een vrolijke tulp als
fel accent. De plantenbakken kunnen worden voorzien van een watergeef-systeem. Als je de bollen combineert met kruiden en groenten,
kun je straks eten uit de muur! De vijver is ruimschoots omkleed met
stoer hout, waardoor een zitelement is ontstaan en je slechts een deel
van het water ziet. Mede door de zachtblauwe tint is het een opvallend
object. De gezellige verzameling potten zou je ook kunnen vervangen
door royale kussens. De hoge, zalmkleurige tafel is beplant met bollen
(waaronder hyacinten in dezelfde kleur) en kruiden.
Voor meer info over verticale groeisystemen: www.plantenwand.eu,
www.eetbarewand.nl, www.minigarden.com. ➺
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Lente idee 2
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In deze tuin is gewerkt met felle
kleuren. Het blauw van de muur
is gekozen aan de hand van de
blauwe BacSacs (www.bacsac.nl).
Boven in de muur zit een vaste
plantenbak. De verticale tuin
(www.verticalgreencompany.nl) die
aan de wand is bevestigd, is beplant
met Anemone blanda, blauwe
druifjes en Chionodoxa, dezelfde
bolgewassen die in de BacSacs
zijn gebruikt. Ook de tafel met de handgemaakte blauwe wasbak
(www.cassecroute-nederland.nl) vormt een opvallend element.
De gele plantenbak is beplant met krokus, hyacint, tulpen en vrolijke
narcissen. Aan de schanskorf, die is gevuld met hemelsblauwe
glasbrokken (www.bnrbouwstoffen.nl) is een ingenieuze buisconstructie bevestigd. Bij het watergeven van de narcissen
Tête-à-Tête loopt het overtollige vocht in de regenton.
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Lente idee 3
Voor dit bijzondere plantenexperiment zijn rollen gemaakt van een
gevlochten kokosmat, die zijn gevuld met een mix van kokos en
plantsubstraat (www.legro.nl). De rollen zijn heel flexibel, je kunt
ze in allerlei vormen neerleggen. In het najaar zijn ze gevuld met
allerlei soorten bollen. Op foto 1 zijn hyacinten prominent aanwezig. Een maand later (foto 2) voeren onder andere Anemone
blanda, witte Muscari, zwarte, roze en witte tulpen de boventoon.
Het tafeltje in het intieme nisje in de rol, is gemaakt van een oude
meerpaal. Wilgen die met touwen zijn ’krom getrokken’ zorgen
voor een groene overkapping. In de border rechts van de cortenstalen vlonder zijn de bloembollen volgens het ’lasagnesysteem’
geplant. Hierbij plant je bollen boven elkaar. Onderop komen de
soorten die het laatst bloeien, daarboven de middelvroege bloeiers
en daarboven de vroegste. Zo staan vanaf het vroege voorjaar tot
eind mei verschillende combinaties in bloei. Te zien zijn onder
andere de oranje keizerskroon ’Aurora’, de roodgele tulp ’Kees
Nelis’ en narcis ’Tahiti’.

Bijzonder experiment: bollen in
een rol van kokosmat. Je kunt ze in
allerlei vormen maken en leggen.

Lente idee 4
Een tuin als een alternatieve werkplek, waar materialen op een
slimme manier worden hergebruikt. Het tuinhuis bestaat uit twee
containers, die op elkaar zijn geplaatst. Tussen de twee verdiepingen
is een verbinding gemaakt, zodat je met een trap naar boven kunt.
Doordat ze niet precies boven op elkaar staan, is er een terrasje
ontstaan. Het rood en geel in de plantenbakken op de rand geeft
een grappig effect. De binnenkant van de containers is bekleed met
duurzaam bamboe (www.solidbamboo.nl). De zitting heeft de relaxte
vorm van de Le Corbusier C4 fauteuil. Aan de binnenkant van de
deur hangt een verticale plantzak (www.dewiltfang.nl), die is beplant
met narcisjes. ]
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De tuinen op deze pagina’s waren vorig jaar te zien op Keukenhof
in Lisse. Ook dit jaar zijn daar weer bijzondere tuinen vol bollen
aangelegd. Zie ook de Agenda in dit nummer.
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