
Voorbeeldtuin De Vergulde Wagen, Nieuwland.
Kleine, onderhoudsvriendelijke schaduwrijke voortuin.

Een groene en toch 
onderhoudsvriendelijke tuin met 
ruimte voor fietsen en containers.
Volledig doorlatende bestrating met 
schelpen gelegd op grindplaten.
Stapelmuur van gebroken, 
hergebruikte stoeptegels.



Overzicht gebruikte planten voorbeeldtuin De Vergulde Wagen
Het groen in de tuin is makkelijk te onderhouden en 
doet het goed in de schaduw. De gebruikte 
bodembedekkers (Ajuga en Geranium macrorrhizum) 
zorgen er voor dat de grond gauw dicht groeit zodat 
onkruid geen kans maakt. Omdat bloeiende planten ook 
op het wensenlijstje stonden is er o.a. Tiarella, Persicaria
amplexicaulis en Kalimeris in gezet. 
De bewoonster wilde een Magnolia en Hortensia die al 
in de tuin stonden graag hergebruiken. Allebei hebben 
ze een plek gekregen in de nieuwe tuin.
De tuin is ten dele begrensd door een wintergroene 
haag, dit is Lonicera nitida ‘Maigrün’, tevens een goede 
vervanger voor Buxus.

De afvalcontainers zijn in de nieuwe situatie 
weggewerkt met klimgaas waardoorheen een 
kleinbladige klimop groeit, dit is Hedera helix 
‘Plattensee’.

Ontwerp beplanting: Anneke Beemer



Latijnse naam Nederlandse naam Hoogte Bloeitijd Kleur Bijzonderheden
Vaste planten
Ajuga reptans ´Atropurpurea´ Kruipend zenegroen 10 5 6 paarsblauw bodembedekker, wintergroen, roodbruin blad

Blechnum spicant Dubbelloofvaren 50 geen wintergroen, niet te droge grond

Brunnera macrophylla 'Jack Frost' Kaukasische vergeet-mij-niet 40 4 5 6 blauw zilvergrijs gemarmerd blad, bodembedekker

Carex morrowii 'Ice Dance' Zegge 40 5 6 bruin wintergroen, lelijk blad in voorjaar terugknippen

Geranium macrorrhizum ´Ingwersen's Variety´ Ooievaarsbek 40 5 6 roze bodembedekker, in zachte winters bladhoudend

Geranium wlassovianum Ooievaarsbek 60 7 8 violetblauw rankend, blad verkleurend in herfst

Heuchera micrantha ´Palace Purple´ Purpurklokje 60 5 6 wit in zachte winters bladhoudend, roodbruin blad

Kalimeris incisa 'Blue Star' Schijnaster 70 6 7 8 9 lichtblauw uitgebloeide bloemen afknippen verlengt bloei, in schaduw minder bloei

Lunaria rediviva Vaste judaspenning 80 5 6 lichtviolet vormt na de bloei decoratieve zaadpenningen, zaait licht uit, droogteverdragend

Luzula pilosa 'Igel' Veldbies 25 5 6 bruin pollenvormend, bodembedekkend, siergras, wintergroen

Persicaria amplexicaulis 'J.S. Caliente' Duizendknoop 70 7 8 9 10 11 rood zaait licht uit, tegroot geworden planten delen in het voorjaar

Polystichum setiferum 'Herrenhausen' Zachte niervaren 60 geen breed uitgroeiend, wintergroen

Tiarella wherryi Schuimkaars 40 5 6 7 8 rozewit niet te droge grond, bladhoudend in zachte winters

Heesters 
Euonymus fortunei ´Emerald ´n Gaiety´ Bontbladige kardinaalsmuts 120 4 5 onopvallend witbont wintergroen blad, evt. snoeien in maart, kan ook als leiplant toegepast worden

Fuchsia magellanica Bellenplant 120 7 8 9 10 rood, violet ingevroren takken na de winter wegknippen

Hydrangea macrophylla Boerenhortensia 150 7 8 divers eind maart takjes boven eerste bloemknop afknippen, verjongen door enkele oude takken tot onderaan weg te knippen

Lonicera nitida 'Maigrun' Struikkamperfoelie 50 5 6 wit wintergroen, regelmatige snoei geeft een dichte haag

Magnolia stellata Stermagnolia 300 3 4 wit bloemen gevoelig voor nachtvorst, nauwelijks snoei nodig

Sarcococca hookeriana humilis Vleesbes 50 2 3 wit wintergroen, geurend

Klimplanten
Hedera helix 'Plattensee' Kleinbladige klimop 250 9 geelgroen groeit langzaam, wintergroen, evt. te lange takken wegknippen, na bloei vormen zich bessen

Lonicera periclymenum 'Serotina' Kamperfoelie 400 6 7 8 witgeel, rood geurend, na bloei vormen zich soms bessen, zonodig snoeien na de bloei 

Passiflora caerulea Passiebloem 400 7 8 9 violet, wit in warme zomers soms vruchten, maakt soms ondergrondse uitlopers

Bloembollen
Muscari armeniacum Druifhyacint, blauw druifje 15 4 5 blauw bloembollen planten in de herfst



Harde materialen voorbeeldtuin De Vergulde Wagen

Gewassen schelpen. In blauw, wit en grijs. 
De schelpen worden gewonnen in de Noordzee en zijn met water gewassen, daarna gesorteerd op kleur en grootte. Op deze wijze zijn
de schelpen vrij van zand en ligt het chloride gehalte zeer laag. Dit product blijft ‘los’ (in tegenstelling tot kleischelpen die een harde 
laag vormen) en heeft een zeer goede drainerende werking.

Grindplaat incl. doek 120 x 80 x 3 cm.
De grindplaat of stabilisatieplaat vormt een zeer stevige ondergrond voor halfverharding, zoals split, grind en schelpen. Onder de 
grindplaten ligt een fundering van zand. Aan de onderzijde van de platen zit waterdoorlatend worteldoek waardoor de halfverharding
niet weg kunnen zakken in het zand. Het heeft een gering gewicht, een stevige honingraatstructuur en een grote capaciteit om water te 
laten doordringen in de ondergrond. De grindplaten zijn in diverse kleuren leverbaar. 

Paal van douglashout fijnbezaagd 14 x 14 cm.
Dit hout is geliefd vanwege de natuurlijke duurzaamheid. Het hout heeft een oranjerode kleur en een mooie tekening van de houtnerf. 
Zonder nabehandeling van het hout, zal het hout na verloop van tijd gaan vergrijzen. Het hout is niet geschikt om onbehandeld in de 
grond te plaatsen. Deze paal is in beton gestort voor extra stevigheid.
Om de paal het effect van een strandpaal te geven is de bovenkant geverfd met een watervaste witte verf.

Draadmat gegalvaniseerd, dikte 5 mm, maaswijdte 10 x 10 cm.
Het scherm monteer je tussen palen m.b.v. draadpaneelklemmen. Het scherm kan je met bijv. klimop laten begroeien.

Opsluitbanden grijs 100 x 15 x 5 cm.
Deze betonnen trottoirbanden zijn goed bruikbaar als opsluiting van straatwerk.

Stoeptegels 30 x 30 x 4,5 cm.
Het stapelmuurtje is gemaakt van los gestapelde gebroken stoeptegels. Deze stoeptegels lagen al in de oude tuin en zijn allemaal 
hergebruikt. Een paar grotere tegels zijn hergebruikt onder de containers. De stoeptegels zijn gebroken met een tegelknipper.

Fietsenrek met montageplaat, voor muurbevestiging, aluminium

Speciekuip rond, zwart kunststof, inhoud 65 liter. 
In het verhoogde plantvak is heel eenvoudig een mini-vijver geplaatst, met een grote cementkuip. Vanaf de eerste dag zat er al een 
kikker in en volgens de bewoonster woont er nu een hele familie! Voor het dierenleven in de minivijver kan je het best een vrij diepe 
kuip nemen om bevriezing in de winter te voorkomen.


