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Een tuin in de zomer: lekker zitten, een boek lezen en een glaasje
wijn bij de hand. Maar daarvoor moet er wel eerst flink geplant en
geschoffeld worden. De oplossing heet speedtuinieren. Ideaal
voor wie weinig tijd of geen geduld heeft. Door Emilie Escher

Speedtuinieren
Met manshoge bomen
en gluurdersproof
heggen ‘to go’, is de
tuin in een oogwenk
klaar voor de zomer.

E
en van de belangrijkste aspecten
van tuinieren, weten ervaren tui-
nierders, is geduld. Het kan jaren
duren voor het eindelijk iets
wordt met een plant. Maar is het
zo ver en staat hij er in volle glorie

bij, dan is het geluk des te groter.
Alleen, zo werkt het niet voor de gemiddelde

tuinbezitter. Brigitte Verstoep van kwekerij
Esveld in Boskoop merkt het dagelijks. ‘Mensen
willen niet wachten op de groei. Ze willen direct
een grote plant.’ De kwekerij is daar inmiddels
helemaal op ingesteld. De hortensia, de druif en
alle andere planten die tien jaar geleden nog als
iele stekjes van dertig centimeter werden ver-
kocht, verlaten de kwekerij tegenwoordig als vol-
wassen exemplaren van anderhalve meter. In de
tuin van de klant lijkt het alsof ze er altijd hebben
gestaan. 

Groen kan stante pede worden aangelegd en
per direct zo weelderig ogen alsof het nooit er-
gens anders heeft gegroeid. Het bedrijf Mobila-
ne verkoopt mobiele hagen: stalen matten met
volgroeide klimop. Er zijn de beukenhagen van
Smits Tree Nurseries in Molenschot, zo mooi
en ‘gluurdersproof’ dat het bedrijf er dit jaar
voor werd onderscheiden op de Londense Chel-
sea Flower Show. En bij de Limieten in Huizen
zijn uitermate charmante, soms wel twintig
jaar oude boompjes te koop. De bomen worden
zo gekweekt dat ze probleemloos kunnen ver-

huizen naar een tuin van een particulier.
Je zou het speedgardening kunnen noemen,

speedtuinieren of sneltuinieren. ‘Het oude groe-
ne gezegde “boompje groot, plantertje dood”
gaat tegenwoordig niet meer op’, zegt tuinarchi-
tect Bart Hoes, die veel werkt met bovengenoem-
de kwekers. Hij heeft zich samen met collega Ja-
nine ten Horn gespecialiseerd in het ontwerpen
van tuinen voor mensen zonder tijd en geduld.
Mensen willen een tuin zoals ze een keuken wil-
len, signaleren ze. Direct klaar met alles erop en
eraan. En dat kan. Ten Horn: ‘Je kunt in één dag
een tuin aanleggen die eruitziet alsof hij er al ja-
ren ligt.’ De prijs voor zo’n instanttuin loopt dan
tegen de vijf nullen, schat ze.

Om zo’n tuin ook nog eens onderhoudsvrien-
delijk te maken, werken ze met makkelijke plan-
ten. Bodembedekkers als maagdenpalm en

elfenbloem. Hogere vaste planten die geen
steunmateriaal nodig hebben als duizend-
knoop. Of planten die niet snel ziek worden als
zilverlinde of de herfstaster, die resistent is tegen
meeldauw. Handig voor gaten in de tuin zijn de
eenjarige planten die de tuin de hele zomer laten
knallen; kwekerij Morning Glory heeft er een
zeer breed palet van dat tot half juli te koop is.

Anti-onkruidkit
Hulpmiddelen en materialen om zo min moge-
lijk zelf te hoeven doen, zijn er inmiddels volop.
Wie geld heeft kan zijn heil zoeken bij irrigatie-
systemen, zodat de tuin nooit meer met de hand
gesproeid hoeft te worden. En er is speciale kit op
de markt om tussen de tegels te smeren tegen on-
kruid. 

Over het ecologische voegzand ‘envirobond’
gaan de geweldigste verhalen. En niets is zo in
opkomst als kunstgras. Maar toch, onkruid ver-
gaat niet en zelfs het mooiste en zachtste kunst-
gras (smartgrass) vergt enig onderhoud. Ten
Horn: ‘Om het mooi te houden moet het vuil ge-
borsteld worden.’

Dan is een robotgrasmachine misschien toch
een betere oplossing. De Husqvarna lawnmower
schijnt geweldige diensten te bewijzen. Of je doet
het gewoon met de hand. Want vroeg of laat
komt ook de overbezette tuinbezitter erachter
dat er niets zo lekker en meditatief is als een potje
maaien.
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Adressen
Voor meer informatie over
kant-en-klaargroen zie ook:
- www.kwekerijmorningglory.nl
- www.janinetenhorntuinontwerpen.nl
- www.esveld.nl
- www.limieten.nl
- www.smitsbv.nl 
- www.mobilane.nl
- www.barthoes.nl


