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met grote belevingswaarde
KLEINE TUIN
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Op haar 39ste besloot Bernadette den Bieman om een nieuwe carrière te beginnen: 
als tuinontwerper. In haar tuinen speelt beleving en privacy een grote rol, terwijl strakke 
kaders houvast bieden waarbinnen de beplanting juist wat losser mag. Haar eigen tuin, 

die we hier laten zien, is volgens datzelfde principe opgebouwd.  
TEKST: JOSÉ WILMERING FOTO’S: BERNADETTE DEN BIEMAN TUINONTWERP

Na jaren gewerkt te hebben  als wijk- 
verpleegkundige en daarna drie  
kinderen te hebben opgevoed, was 
Bernadette den Bieman toe aan een 
nieuwe uitdaging. „Ik kon direct in de 
zorg aan de slag, maar vroeg me af of  
ik dat wel wilde…” Dus koos ze voor  
een radicale carrièreswitch: „Ik kwam 
erachter dat ik heel graag tuinen wilde 
ontwerpen! Daarom heb ik de deeltijd 
opleiding tot vakbekwaam hovenier 
gevolgd. Uiteindelijk heb ik me vooral op 
het ontwerpen van tuinen toegelegd.’’
Na haar opleiding ging Bernadette vijf 
jaar aan de slag op de schetsservice bij de 
Tuinen van Appeltern. Ondertussen 
richtte ze haar eigen ontwerpbureau op. 
Inmiddels richt ze zich volledig op het 
ontwerpen van tuinen. Om klanten 
inspiratie te bieden staan op haar website 
een aantal voorbeelden, waaronder het 
ontwerp voor haar eigen tuin. „Zo’n  
drie jaar terug kozen mensen vooral de 
tegeltuin met dakplataan, nu vinden ze 

De beplanting is ingekaderd tussen 
een dwarshaagje van taxus rechts 
en een buxusblok links. Onder het 
schaduwdoek zit je heerlijk koel. 

Bernadette den Bieman

het ontwerp voor mijn eigen tuin vaak 
het mooist. Veel mensen willen weer een 
tuin waarbij je omgeven wordt door 
kleur en groen. Ik probeer ze niet alleen  
te laten zien wat er allemaal mogelijk is, 
maar ze ook ‘door mijn ogen te laten  
kijken’ en enthousiast te maken.’’

Wonen rond de tuin
„In 2004 is ons huis verbouwd, waarbij 
de keuken werd vergroot en er een tuin-
kamer is gebouwd’’, vertelt Bernadette. 
„Daarna heb ik de tuin opnieuw ont-
worpen. En hoewel er dus een stuk is 
afgegaan, lijkt hij nu groter! Bovendien 
beleven we de tuin nu sterker, omdat we 
er omheen wonen.’’ 
De nieuwe tuinkamer met veel ramen 
fungeert als werkkamer. Hij grenst aan 
een grote vlonder op het zuiden, die  
plek biedt om te luieren. „De vlonder  
is gemaakt van 14,7 cm brede houten  
planken, die ik in de lengte doormidden 
heb laten zagen. Die smalle latjes geven 

Basisgegevens
Tuin 
Achtertuin van 100-120 m2,  
omgeven door huizen; ligging oost.
Bewoners 
Gezin met 3 opgroeiende kinderen.

Ontwerpwensen
• voldoende privacy, een ‘eigen 

plek’
•  veel contact binnen met buiten
•  sfeervol groen, ook voor vogels, 

vlinders, insecten 
•  water in de tuin
•  ruimte voor luieren, eten,  

genieten en feestvieren
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een wat geraffineerder beeld. De 
tuinkamer is overigens ook ideaal 
voor feesten: dan schuiven we de 
tafels aan elkaar en zetten we de  
tuindeuren wijd open!’’ 
Bernadette besteedt veel aandacht 
aan privacy. „Een tuin moet een plek 
zijn waar je jezelf kunt zijn, zonder 
dat je je bespied voelt. Daarom is een 
terras achterin of in het midden soms 
beter. Beplanting helpt storende 
geluiden uit de omgeving te filteren. 
Zo wordt de tuin een rustpunt. Je 
hoeft niet per se landelijk te wonen 

om dat te realiseren, mijn eigen tuin is 
maar zo’n 100 m2 groot.’’ 
Omdat haar tuin omgeven is door 
huizen, werd achterin een roodbladige 
sierkers geplant terwijl twee Catalpa’s 
beschutting bieden tegen inkijk van 
opzij. „Op een gegeven moment zat er 
een groep ransuilen in de sierkers en 
Catalpa’s’’, vertelt ze enthousiast. 
Toen de buren een dakkapel plaatsten, 
plantte Bernadette voor meer privacy 
langs de zijmuur een ‘haag op stelten’ 
van drie leibeuken. „Die houden ook  
’s winters een deel van hun herfstblad. 

‘Een tuin moet een 
plek zijn waar je je 

thuis voelt en tot rust 
kunt komen.’

De lange vijver vormt een zichtlijn vanuit de 
woonkamer tot achterin de tuin. Links op de 

foto een bloeiende boerenjasmijn. 
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Ik heb de bomen iets vóór de grens 
gezet, zodat de border doorloopt en je 
meer dieptewerking krijgt. Bovendien 
kan ik er dan zelf bij om ze te snoeien.’’

Terras en vijver
De tegels van Belgisch hardsteen  
werden hergebruikt voor het royale 
eetterras rechts. Bij de ingang staat een 
rozenboog, waarover de witte rambler 
’Bobby James’ uitbundig bloeit. „Een 
geweldige roos, en dan die geur!’’  
Een driehoekig prieel van roestig ijzer  
doet dienst als pergola. „Dat hebben 

we ooit laten maken bij het construc-
tiebedrijf waar mijn broer werkt. Het 
is begroeid met blauweregen, clematis 
en klimrozen. De roos ’Climbing 
Schneewittchen’ die hier bloeide, is 
helaas bevroren. Ik heb hem vervangen 
door Schneewalzer, een sterke roos 
met gezond blad. Guirlande d’Amour 
die hier ook staat, blijft maar door-
bloeien met witte bloemetjes!’’ 
Het hart van de tuin wordt gevormd 
door de lange, verhoogde vijver.  
„Die is geïnspireerd op de vijver in  
het Alhambra. Ik vroeg me af waarom 

die zo mooi was - meestal heeft dat te 
maken met verhoudingen. Voor mijn 
vijver kwam ik uit op een waterbreedte 
van 70 cm, met randen van 30 cm.  
Zo’n vijver geeft enorm veel plezier. De 
vijverrand is 38 cm, precies de hoogte 
van een krukje; met wat kussentjes kun 
je hem als extra zitruimte gebruiken. In 
de vijver bloeit een waterlelie en zwem-
men vissen. Zuurstofplanten houden 
het water helder.’’
De vijver vervult een belangrijke functie 
in het ontwerp. „Vanuit de woonkamer 
vormt de vijver een lange zichtas, net als 

Schaduwborder: zilverkaars (Actaea), 
Helleborus, schermhortensia 

Hydrangea macrophylla ’Hanabi’, 
pluimhortensia Hydrangea  

paniculata ’Kyushu’. Varens: konings-
varen (Osmunda regalis), wintergroene 
Polystichum, schildvaren (Dryopteris).

Op plekken met zon:  Astrantia, hoge 
Thalictrum, Geranium Rozanne, Salvia 
nemorosa ’Caradonna’, Liatris, roze 

herfstanemonen, Veronicastrum, laven-
del, Verbena bonariensis, groenwitte 
Echinacea purpurea ’Virgin’. Verder 

sieruien als Allium ’Purple Sensation’ en 
Nectaroscordum siculum.

PLANTEN IN 
DE TUIN VAN 
BERNADETTE

Onder de rozenboog met de weelderige rambler ’Bobby James’ 
stap je de achtertuin binnen. 

Rondom de door haar zoon gemaakte tafel past een compleet hockeyteam. Zo is de tuin een fantastische 
leefplek geworden! 

 De Bulgaarse sierui 
Nectaroscordum

 

siculum verrast
 door zijn 

afhangende klok
jes.

De vijverrand, hier met  
een sfeervol stilleven, kun je ook 
als extra zitruimte gebruiken.
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 Langs het prieel met de roos ’Climbing 

Schneewittchen’ (inmiddels vervangen  
door Schneewalzer), loopt een klinkerpad 

naar het zitje onder de roodbladige Prunus. 

De Alliums komen in bloei. Langs 
de zijmuur schermen leibeuken de 

inkijk af; ze staan iets van de muur, 
zodat de border doorloopt. 

Het poppetje op de vijverrand 
bevindt zich precies midden op de 

zichtas vanaf de tuinkamer. 

Het terras is afgeschermd door een 
taxushaag. De rozen langs het ijzeren prieel 
zorgen voor kleur en geur. 

Een prachtige combinatie: 
dieppaarse Allium ’Purple 
Sensation’ tussen teer varenblad.
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Tuinkamer

Ornament

Sierkers

Vlonder

2 catalpa’s

Beukenhaag 
op stam

Vijver

Keuken

Terras van  
hardsteen

Rozenboog

Zijingang

Woonkamer

vanuit de keuken. Bij de tuinkamer 
loopt een zichtas dwars op de vijver. 
Precies op dat punt zit een poppetje  
op de rand, dat kijkt naar een borrel-
elementje in het water. De Catalpa’s 
staan daar dan weer symmetrisch links 
en rechts van. Zo brengt de vijver je 
oog vanuit alle woonvertrekken tot 
achterin de tuin, waardoor je de  
volledige diepte van de tuin ervaart.’’ 

Fijnere planten
„Bij een ontwerp probeer ik kaders  
te bieden, waarbinnen de beplanting 
losgelaten kan worden’’, vertelt de 
ontwerpster. ,,Ik houd heel erg van  
fijnere beplanting, het hoeft allemaal 
niet zo strak. Die kaders zorgen voor 
structuur zodat de tuin niet rommelig 
wordt. Als je dan even geen tijd hebt 
voor onderhoud, valt dat ook niet zo 
snel op.’’  
Voor haar eigen achtertuin gebruikte 
Bernadette vooral wit, roze en paars 

bloeiende planten. „Ik kijk niet alleen 
naar de bloemen maar ook naar de  
structuur en textuur van een plant. Door 
afwisseling in bloem- en bladvormen 
ontstaat er een spanningsveld.’’ 
Bijzondere planten kan Bernadette maar 
moeilijk weerstaan, en ze gebruikt haar 
tuin ook om te experimenteren: „Dan 
ben ik op een kwekerij en denk ik ‘oh, 
wat mooi…’ Dan zoek ik daar gewoon 
een plekje voor! Zo heb ik op Bingerden 
een prachtige varen gekocht, Woodwardia 
radicans, die wel anderhalve meter kan 
worden.’’
De materialen die Bernadette in haar 
tuin gebruikt voegen zich goed in de 
omgeving. „Niet alles hoeft nieuw te 
zijn. Die hardstenen tegels, dat is 
gewoon prachtig materiaal. En de  
klinkers waren van de vorige bewoners. 
Ze waren zelfs afkomstig uit een straat  
in Oss, waar de vader van mijn man 
geboren is. En toen buren hun hard-
houten vlonder uit de tuin haalden, 

heeft onze zoon van het hout een tuintafel 
met bankjes gemaakt. Die tafel is zo groot, 
dat we er met het hele hockeyteam van mijn 
dochter aan hebben zitten eten. Heerlijk 
toch? Een tuin moet een plek zijn waar je  
je thuis voelt, waar je tot rust kunt komen  
of mensen kunt ontvangen’’, benadrukt 
Bernadette. ,,Zo wordt het echt je eigen 
plek, waar je kunt genieten en ontspannen.’’

Bernadette doet 
niets liever dan

  

mooie tuinen on
twerpen.

Tuinontwerp
Bernadette den Bieman Tuinontwerp
Tuinontwerpen, beplantingsplannen, 
projectbegeleiding bij de aanleg 
Galjoen 21 
5345 BS Oss
tel. (0031) (0)6- 27 55 28 09
www.bernadettedenbieman.nl


