
hij succes. Dit scenario wordt in de achtertuin herhaald. 
Elke plek is ingenomen, overal staan planten die zich in 
de Nederlandse polder volkomen thuis lijken te voelen, 
ondanks de dikwijls zeer exotische afkomst. Wat te den-
ken van Grevillea, Holboellia, Michelia, Stauntonia en 
Millettia? Onbekend voor de gemiddelde tuinliefhebber, 
maar hier groeien en bloeien ze volop. 

GEFILTERD LICHT
Een forse Catalpa speciosa vormt in de achtertuin, die 
ongeveer 120 vierkante meter beslaat, een probaat mid-
del tegen inkijk. Ook zorgt deze boom dat het zonlicht 
wordt gefilterd. De overige beplanting heeft geen last 
van de boom, maar lijkt er eerder baat bij te hebben. 
Ook hier is de variatie groot! Een vijver ontbreekt niet, 
evenals een paar zitjes om optimaal van de tuin te kun-
nen genieten. Ook is er zorgvuldig rekening gehouden 
met het uitzicht vanuit het huis richting tuin, want 
eigenaar Pim hecht daar zeer aan. Zelfs op deze opper-
vlakte zijn doorkijkjes belangrijk. 
Er is een aantal zaken dat opvalt. Allereerst de zorgvul-
dige keus, niet alleen op basis van bloei, maar ook met 
oog voor bladkleur en bovenal groeiwijze van een 
plant. Pim schikt met planten, alsof hij als een bloe-
mist een enorm boeket samenstelt. Natuurlijk is hij 
een echte liefhebber, die graag een grote verscheiden-
heid aan planten koestert. Daarbij is ook de vormge-
ving in de tuin van belang. Ook dat betekent dat er 
gewikt en gewogen moet worden bij elke aanplant. 
Het valt de bezoeker op dat de beplanting er gezond uit-

W elke sierwaarde geeft een boom, heester 
of vaste plant aan mijn kleine tuin, hoe 
lang bloeit een plant? Heeft die plant 
bijkomende voordelen, die een extra 

reden zijn om juist deze plant te kiezen? Het goed inrich-
ten van een kleinere tuin is veel moeilijker dan het 
maken van een plan voor een grote tuin, weet Pim Klop. 
Gelukkig heeft deze hovenier een bovenmatige kennis 
van beplanting. 
Wie op zoek is naar Pims huis is gauw klaar. Het is wel-
iswaar een ‘gewoon’ rijtjeshuis, maar de beplanting wijst 
onmiskenbaar de weg. De voortuin beslaat maar 35 vier-
kante meter, maar de hoeveelheid plantensoorten die 
hier te vinden is, lijkt oneindig groot. Alle plekken zijn 
bezet en dat ook nog eens in lagen en met bloei tijdens 
verschillende perioden. Planten groeien over en onder 
elkaar, maar het lijkt hen niet te deren. Al is de beplan-
ting informeel en lijkt deze als in de natuur te groeien, 
elke keuze is bewust gemaakt. Voorjaarsbeplanting 
wordt als vanzelf opgevolgd door zomerbloeiers. Na alle 
Magnolia en rododendrons volgen onder meer Wisteria 
en Paulownia, waarna het tijd is voor de rozen, die over-
donderend hun entree maken. ‘Red Leonardo da Vinci’ 
is een favoriet, net als ‘Leander’, ‘Graham Stuart Tho-
mas’ en ‘Lion’s Rose’. En dat zijn nog maar een paar van 
de rozen die in de voortuin staan… De pergola boven het 
pad dat naar de achtertuin leidt is volkomen begroeid 
met klimplanten. Bekende soorten, maar ook soorten 
waar de gemiddelde tuinliefhebber nooit van heeft 
gehoord. Pim probeert ze uit en wonderlijk vaak heeft 

Een goede tuin hoeft niet groot te zijn. Zelfs op een paar 

vierkante meter kan een tuinier zich uitleven. Wie wat minder ruimte ter 

beschikking heeft, moet daar zorgvuldig mee omgaan.  

Dat vraagt wikken en wegen. Hovenier Pim Klop weet er alles van. 

TEKST EN FOTOGRAFIE BERT VERMEIJDEN

Hoe een compacte tuin groot kan zijn

Klein maar fijn
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ziet. Als er planten onder andere exemplaren moeten 
groeien, dan ziet dat er al snel niet mooi meer uit; veel 
planten lijken daar onder te lijden. Hier niet. Verschil-
lende Cornus-cultivars groeien bijvoorbeeld half onder 
hogere bomen maar bloeien rijkelijk. En zo lijkt elke 
plant in de tuin op de juiste plek te staan. Elke dag wordt 
er naar gekeken. Sinocalycanthus (syn. Calycanthus) is in 
verschillende soorten en cultivars aanwezig: een goed 
voorbeeld van een plantensoort die zich in de schaduw 
van andere heesters en bomen prima voelt. Op een zon-
niger plek bloeit Carpenteria californica uitbundig. De 
lijst met bijzondere bomen en heesters lijkt eindeloos. 
Vele Daphne-soorten en cultivars, maar ook Rhododendron 
en Camellia zijn met verschillende soorten vertegenwoor-
digd, om nog maar te zwijgen van Magnolia. Een ander 
opvallend aspect is de snoei. Door oplettend te snoeien 
en daarbij de natuurlijke groeiwijze als leidraad aan te 
houden, is de eigenaar erin geslaagd om vrijwel alle 
groeivormen van de gebruikte beplanting eer aan te 
doen. Ook is de welhaast perfecte opvolging van de bloei-
tijd in het oog springend: alles komt op het juiste 
moment aan bod! 
Heeft een plant meer nodig – een andere standplaats, 
compost, bladaarde of mest – dan heeft Pim dat feilloos 
in de gaten. Het verbluffende resultaat is het gevolg van 
meer dan dertig jaar tuinieren. In die jaren vonden 
natuurlijk wel de nodige veranderingen plaats: bestra-
ting – in principe vooral functioneel – werd vervangen, 
beplanting waar nodig aangepast. Een tuin is immers 
nooit af! Snoeien in een tuin als deze is van levensbe-
lang. Regelmatig knippen en denken aan de oorspron-
kelijke vorm, dat is in deze tuin uitgegroeid tot een 
kunst. Is een boom door uitgroei niet langer te handha-
ven, dan verdwijnt deze, er is letterlijk geen plaats voor 
sentimenten! Enkele bomen die u hier kunt tegenko-
men: Catalpa speciosa, Toona sinensis, Albizia julibrissin, 
Paulownia tomentosa en nog veel meer. Voor het overige 
heeft alles wat groeit en bloeit de belangstelling van 
Pim. Bijzondere heesters, klimplanten, rozen en conife-
ren maar ook veel ‘gewone’ planten, vaste planten en 
soms zelfs perkgoed hebben een plaatsje gevonden in 
deze tuin. Valt er ergens een gat, dan deinst Pim er niet 
voor terug om hier eenjarigen in te zetten: viooltjes kun-
nen immers ook mooie planten zijn. De informele – lees 
op het oog natuurlijke – omstandigheden werken 
bedrieglijk, want alles staat onder strenge regie. Dat is 
belangrijk, want als deze ontbreekt dan kan een derge-
lijke beplanting binnen afzienbare tijd volledig ontaar-
den. Potten ontbreken niet in deze tuin. Allereerst om 
de beplanting hier en daar op te fleuren, maar ook om 
planten te houden die bij strenge koude naar binnen 
moeten worden gehaald. Pseudopanax ferox heeft zo een 
plaatsje gevonden. Is het nodig, dan schroomt de eige-
naar trouwens niet om stukken tuin met speciale dekens 
af te dekken. Bollen zijn er in deze tuin nauwelijks te 
bespeuren: er is gewoon geen plaats om alle loof te laten 
afsterven, omdat dan al andere planten staan te dringen 
om de bloei weer over te nemen. Uitzondering wordt 
gemaakt voor Crocus en Narcissus poeticus. 

Pim is sinds 2000 professioneel in tuinen bezig. Daar-
voor werkte hij in het familiebedrijf: allerlei zaken die 
met de binnenvisserij te maken hebben. Niet alleen fui-
ken zetten en lichten, maar ook rapportages maken ten 
bate van onderzoek. Sinds zijn kindertijd was hij echter 
al gefascineerd met alles wat met planten te maken 
heeft. Nadat hij het familiebedrijf verliet werkte hij een 
aantal jaren bij een tuincentrum annex hoveniersbe-
drijf, voor hij de stap maakte en voor zichzelf ging wer-
ken. Dat doet hij sindsdien met succes.

EIGENZINNIG
Alle opgedane kennis gebruikt Pim vanzelfsprekend 
ook tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden in tuinen 
van anderen. Hij maakt plannen, voert deze uit en 
onderhoudt tuinen die hij heeft gerealiseerd. Het resul-
taat is een gestage stroom van opdrachtgevers, die alle-
maal vaste klant bij hem worden. Zo eigenzinnig hij te 
werk gaat in zijn eigen tuin, zo doet hij dat ook in de tui-
nen van anderen. De resultaten mogen er zijn, overal 
speelt een afwisselende beplanting de hoofdrol, precies 
zoals zijn opdrachtgevers dat willen. Pim past soms ook 
een sterk afwijkende vorm van snoei toe. Altijd kijkt hij 
naar de vorm die de bewuste plant van nature heeft en 
die probeert hij zo goed mogelijk te handhaven. Dat 
lukt hem wonderwel, door uit ervaring de juiste takken 
te handhaven en de andere te verwijderen. Ook bijzon-
der: leibomen worden hem niet altijd tot op de hoofd-
takken teruggesnoeid. Hij zorgt ervoor dat er een soort 
haag op poten ontstaat, zodat de bewuste bomen niet 
alleen waterlot vormen, maar een constante vorm bezit-
ten. Er is een website, maar verder hoeft Pim geen 
inspanningen te leveren om nieuwe klanten te krijgen. 
Mond tot mond reclame doet zijn werk. Pim zegt trou-
wens dat hij niet de grootste wil worden, wel de beste…. 
Houd hem in de gaten, deze man kan veel meer dan de 
gemiddelde hovenier! 
Deze privétuin dient als een schoolvoorbeeld van wat er 
allemaal op een beperkte oppervlakte mogelijk is. Het is 
dan een wel een vereiste om je beplanting goed te ken-
nen. Niet alleen de wetenschappelijke naam, maar ook 
de groeiwijze en de voorkeur van diezelfde plant voor 
een grondsoort. Gewapend met zo veel mogelijk kennis 
is het mogelijk om een resultaat als dit te bereiken. Het 
leuke is ook dat Pim deze tuin in de eerste plaats voor 
zichzelf heeft gemaakt. Het dient niet als toonzaal om 
aan anderen te laten zien, nee, het dient in de eerste 
plaats om de bewoners een goede tijd te bezorgen. En zo 
hoort dat. ❧

Informatie

Pim Klop runt samen met Robert Barends Hoveniers-
bedrijf Klop & Barends in Hardinxveld-Giessendam.

T + 31 (0) 613 30 70 65
www.klopenbarends.nl

Magnolia

Wisteria frutescens - nabloei

Sinocalycanthus (syn. Calycanthus) ‘Venus’
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