
 
  



 

 
Wim Paul van der Ploeg  | © TuinMagie  |  team@tuinmagie.com  |  www.tuinmagie.com 

 2 

 

Een tuin kan pas mooi worden wanneer de planten het naar hun zin hebben. Met een doordachte vormgeving en 
met de juiste beplanting kun je je tuin tot een prachtig paradijs maken. De creaties die je met planten kunt maken 
zijn oneindig. Dat kun je zien aan alle tuinen. Geen tuin is hetzelfde en dat maakt het bijzonder boeiend.  
 
De beplanting is de kern van de tuin. Beplanting geeft bezieling aan je tuin. Het is fijn om een prachtig terras te 
hebben om daar te kunnen zitten. Het is nog leuker wanneer dat terras is omgeven met mooie beplanting. Dan 
wordt het echt gezellig.   
 
Hier zijn 7 succesfactoren om rekening mee te houden zodat je slaagt met het kiezen van goede planten voor jouw 
tuin: 
 

1 De grondsoort 
2 De vochtigheid van de grond 
3 De plaats waar de plant komt te staan 
4 De functie en mogelijkheden van de plant 
5 De grootte van de plant, de ruimte die de plant inneemt 
6 De groeiwijze van de plant 
7 De uitstraling van de plant 
 

 
  Foto: Tamarisk 
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1 De grondsoort 
Een goede grond is een belangrijke succesfactor voor het goed laten groeien van je planten.  Zonder goede grond 

wordt het lastig om een mooie tuin te maken. 

Het is goed om te weten wat voor soort grond je in je tuin hebt. Onderzoek of het klei, veengrond of zandgrond is. 

De grondsoort is bepalend voor de keuze van je beplanting.  

Elke grondsoort heeft bepaalde eigenschappen. Een kleigrond is een grond waar over het algemeen veel voeding in 

zit. Planten die klei wensen zullen goed groeien wanneer die in kleigrond staan.  

In zandgrond bevindt zich in vergelijking met klei minder voeding. Planten die in kleigrond kunnen groeien en ook in 

zand kunnen groeien, zullen in het zand gemiddeld kleiner blijven.  

Een belangrijke eigenschap van veengrond is dat het zuur is. Het heeft een lagere Ph (= zuurgraad) dan zand of klei. 

Er zijn planten die zure grond verlangen en beslist niet in de klei moeten staan.  

Löss is een rijke grond met veel mineralen en voedingsstoffen. Löss is een fijne leem. Kenmerkend voor löss is de 

geeloranje kleur. 

Het loont om te investeren in het verbeteren van de grond wanneer die te wensen overlaat.  De Engelsen hebben 

een treffende uitspraak: Spend a pound for the ground and a penny for a plant. 

 

         Foto: Zandgrond 
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2 De vochtigheid van de grond 
Wanneer je de grondsoort kent, wil je vervolgens weten hoe het met de vochtigheid van de grond is.  

Klei en veengrond houden gemiddeld genomen het water goed vast. Dit is belangrijk voor de planten die dat 

wensen.  

Zandgrond houdt het water minder goed vast. Dit is op zich geen punt indien je geschikte beplanting kiest. Er zijn 

planten die prima op drogere grond zoals zand kunnen groeien, en niet per se veel vocht nodig hebben.  

Het vochtvasthoudend vermogen van de grond kun je beïnvloeden. Zandgrond kun je verrijken met compost 

(organische stof). Compost heeft de eigenschap om vocht vast te houden, wat weer ten gunste is voor de planten. 

Indien je kleigrond hebt die heel zwaar is dan kun je die verschralen door er zand doorheen te mengen. Het zand 

zorgt voor een betere doorlaatbaarheid van het water. Het zand heeft nog een andere goede bijkomstigheid. Het 

zorgt ervoor dat de kleigrond losser en luchtiger wordt. Een lossere grond is makkelijker te bewerken. Lossere 

luchtige grond komt ten goede aan de wortels die zuurstof nodig hebben.  

Löss is wat betreft de korrels groter dan klei en kleiner dan zand. Het heeft een open structuur waardoor het water 

gemakkelijk weg kan en zuurstof in de grond kan komen. Löss is hierdoor prima grond voor planten. 

 

 

    Foto: Kleigrond 
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3 De plaats waar de plant komt te staan  
De plaats waar de plant komt te staan is belangrijk. Wil de plant zon hebben, zet hem dan in de zon. Kan de plant in 

de schaduw groeien, zet hem dan in de schaduw. Heeft de plant het in de halfschaduw naar zijn zin, zorg er dan voor 

dat hij een deel van de dag zon heeft en een deel van de dag schaduw. 

 

Zon           halfschaduw             schaduw       

 

 

      

Foto:  Naald van Cleopatra     Foto: Valse salomonszegel 

 

Er zijn echte zonaanbidders zoals vetkruid - de Sedum-soorten. Ook grijsbladige planten houden van de zon. De 

bladstructuur van grijsbladige planten is vaak viltig, wat hen beschermd voor zon, warmte en droogte. De meeste 

grassen houden van zon en planten in bloemenweides. 

Stinzenplanten zijn een groep planten die graag in de halfschaduw staan. Het zijn overwegend vroege 

voorjaarsbloeiers. Deze planten staan vaak in de halfschaduw van bladverliezende bomen. Op het moment van 

groeien en bloeien van deze planten is de zon nog zwak en beginnen de bomen net in blad te komen. Het gefilterde 

zonlicht is ideaal voor ze. 

Typische schaduwplanten zijn varens.  
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4 De functie en mogelijkheden van de plant   
Beplanting kun je kiezen op basis van de functie en de mogelijkheden van de plant.  

De functie of het doel is afhankelijk van je wensen en de situatie van je tuin. Een klimplant zoals de blauwe regen 

heeft ruimte nodig zodat hij kan klimmen. Met een klimplant zoals een druif of een Akebia kun je een pergola laten 

begroeien.  Met een klimroos kun je de gevel van je muur laten begroeien of een boog. 

Een haag die een scheiding vormt en dicht moet zijn, kun je maken met een wintergroene plant zoals de taxus. Mag 

de haag een transparant karakter hebben, dan kun je kiezen voor bladverliezende heesters.  

Een wintergroene bodembedekker zoals kleine maagdenpalm zorgt ervoor dat de grond altijd begroeid en bedekt is.    

Wil je graag vogels, vlinders en insecten in je tuin hebben, dan kies je daar geschikte beplanting voor. Vogels willen 

graag broeden in dichte struiken en eten graag bessen van heesters. Voor vlinders en insecten kies je rijkbloeiende 

beplanting. 

Wil je een bloemenborder hebben met prachtige kleuren met vaste planten die op verschillende momenten van het 

jaar bloeien, dan zorg je voor dat type beplanting. 

Als het kan combineer je de sierwaarde van de plant tezamen met de functie en de mogelijkheden van de plant.  

 

       Foto: tuin die ik heb aangelegd 
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5 De grootte van de plant, de ruimte die hij inneemt 
De ruimte die je in je tuin hebt, is bepalend voor de grootte van de plant die je kiest. In een kleine tuin kun je beter 

een boom kiezen die niet te groot wordt. Er zijn aantrekkelijke bomen met een klein formaat die geschikt zijn voor 

een kleine tuin. Heb je de ruimte, dan kun je een boom kiezen die groter wordt. 

Het is handig om bij elk type plant te weten hoe groot hij wordt. Eénjarige planten, tweejarige planten, bollen, 

knollen, wortelstokken, vaste planten, waterplanten, grassen, varens, klimplanten, heesters en bomen. 

In elke plantengroep zijn er kleine en grote planten. Het woord klein of groot is een betrekkelijk begrip. Het zorgt 

voor duidelijkheid wanneer je in cm = centimeters of meters weet hoe groot de plant wordt. Dit kun je nameten in je 

tuin zodat je een beeld van de mogelijkheden krijgt.  

Weet van te voren hoe groot een plant wordt zodat je weet of het gaat passen. De grootte wil je voor de korte 

termijn weten, en ook voor de lange termijn.   

 

  Foto: Herfstpaardenkastanje 
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6 De groeiwijze van de plant 
Naast de grootte van de plant wil je de groeiwijze van de plant weten. Een plant kan hard groeien of langzaam 

groeien. Een plant die bijvoorbeeld hard groeit is een klimop of een blauwe regen. Een plant die langzaam groeit is 

een vaste plant zoals de Geranium sanguineum var. striatum 

Elke type plant dat hiervoor genoemd is heeft zijn eigen groeiwijze. Er zijn planten die bodembedekkend groeien. Er 

zijn vaste planten die op hun plaats blijven staan, zoals bijvoorbeeld de hosta.   

De éénjarige klimplant Ipomoea groeit in een jaar twee meter en kan in korte tijd een hekwerk prachtig begroeien.  

De meidoorn heeft een dichte groeiwijze zodat die geschikt is voor het maken van een haag. 

De judasboom bloeit prachtig op het kale hout.  

Houd rekening met de groeiwijze van de plant. Door de groeiwijze te kennen, kun je die op de juiste manier 

benutten. De groeiwijze van de plant moet in je tuin tot zijn recht komen. 

 

        Foto: Judasboom 
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7 De uitstraling van de plant 
Tuinieren betekent voor mij energetisch tuinieren, dat is mijn specialisatie. Als hovenier en tuinontwerper benader ik 

tuinen en planten op energetisch niveau. De vraag die ik mezelf stel is: ‘Hoe kan ik de energie van de tuin verhogen?’ 

Die antwoorden hebben een grote meerwaarde op het resultaat. Dat is werken met kennis en ervaring en gebruik 

maken van je intuïtie. Door zo te werk te gaan zal je het belang van de uitstraling van planten ervaren.  

Elke plant heeft zijn eigen uitstraling. Hoe ik dit benader zo kun jij dit ook benaderen. Ga eens naar planten kijken en 

ervaar wat voor uitstraling ze hebben. Wat spreekt je aan en wat spreekt je minder aan? en Waarom?  Het is handig 

om daar een gevoel bij te krijgen. Je kunt in allerlei tuinen gaan kijken en planten zo ‘beoordelen’. Dat zal je helpen 

bij het maken van je volgende keuze. 

Een varen ziet er anders uit dan een roos. Een plant met gele bloemen is anders in vergelijking met een die blauwe 

bloemen heeft. Sommige planten hebben grote bloemen en andere hebben kleine bloemen. Dit soort verschillen 

hebben invloed op hoe je het beleeft. 

Een wintergroene taxus als haagplant ziet er anders uit dan een beuk die je als haag toepast. 

Er zijn planten met een open groeiwijze zoals de IJzerhard - Verbena bonariensis en er zijn planten met een dichte 

groeiwijze zoals Duizendknoop - Persicaria amplexicaulis.  

De verschillende typen bladeren van planten hebben invloed op de uitstraling. Grote of kleine bladeren, geveerde 

bladeren of ongeveerde bladeren. De kleur van het blad; groen, geel, paars, grijs of bont gekleurd.  

De vorm van de plant is belangrijk. De krentenboom heeft een parasolvormige kroon. De toverhazelaar heeft een 

vaasvormige groeiwijze. De jeneverbes heeft een smalle opgaande vorm.  

Kijk of de plant die je op het oog hebt past in het geheel van jouw wensen en jouw tuin. Ervaar of de plant die je zou 

willen je een blij gevoel geeft.  

          

    Foto: Mottenkruid     Foto: Brandkruid 
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Over mij 
 

Mijn kennis en ervaring is begonnen op het familiebedrijf van mijn ouders. Al op jonge leeftijd kwam ik in aanraking 
met het vermeerderen, kweken en verzorgen van planten. Die ervaringen hebben me een stevige basis gegeven. 
Na de middelbare school volgde de tuinbouwschool. Hier heeft de kennis zich verder uitgebreid en spraken de 
vakken tuinontwerpen en plantenkennis bijzonder tot mijn verbeelding. 
Ruim 15 jaar ontwerp ik tuinen, maak ik beplantingsplannen, onderhoud ik tuinen en leg ik nieuwe tuinen aan. 
In 2017 is mijn boek: De magie van tuinieren verschenen. Een boek over energetisch tuinieren wat mijn specialisatie 
is.  
Naast mijn werk als hovenier – tuinontwerper geef ik lezingen in het land. Via tuinmagie.com bied ik online diensten 
aan op het gebied van tuinieren. 
 

Enkele reacties van klanten over mij 
 

 jij wéét ook wat van planten 

 ik geniet van de tuin, mede door de cursus 

 je laat me op een andere manier naar de tuin kijken 

 je bent een ontdekking  
 

 
          Foto: Gebroken hartje 
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De eerste stap die je nu kunt zetten … 
 
Maak nadat je dit gelezen hebt een ronde door je tuin. Onderzoek wat voor soort grond je in je tuin hebt en hoe het 
vochtvasthoudend vermogen is. Kijk of de planten zoals ze nu staan, goed staan. Onderzoek of ze wat betreft hun 
grootte, groeiwijze en uitstraling passen bij de mogelijkheden die ze hebben en passen bij jouw tuinwensen.  

 

Veel succes met jouw keuzes en met jouw tuin! 
 
 

     

Tuinconsult 
Mocht je er zelf toch niet helemaal uitkomen of nog 
vragen hebben. Ik kan voor de oplossing zorgen. 
  
Laat het me weten als je een tuinconsult wilt hebben voor 
jouw tuin. Bel me of email me. 
 

Contactgegevens: 
TuinMagie 
Wim Paul van der Ploeg 
06 4127 5328 
 
team@tuinmagie.com 
 
www.tuinmagie.com 

Wim Paul van der Ploeg  
 

 
 

… omdat je elke dag wilt genieten van je tuin … 
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