
“Een prairietuin is geen verzame-
ling willekeurig gekozen en bij el-
kaar gebrachte vaste planten en 
siergrassen. Wel een geheel van 
planten die sterk zijn tegen droog-
te, spontaan gezond blijven en el-
kaar voorafgaan of opvolgen in 
bloei. Ook uitgebloeid zijn ze nog 
mooi, met een zogeheten afterlife 
met rechtop gehouden, verdroogde 
bloeiwijzen en/of zaaddozen en 
-peulen. Het ziet er allemaal op-
en-top natuurlijk uit, maar vraagt 
wel degelijk planning en sturing”,  
zegt Peter Ons.

 Al legt hij zijn plantenkeuze en 
schikking niet vast op een plan, hij 
geeft elke plant wel degelijk haar 
beste plek in functie van tuin en 
omgeving. Het vraagt plantenken-
nis en tuininzicht, iets waar je als 
particulier zelden ver mee springt. 
“Ook na aanleg vraagt een prairie-
tuin opvolging”, waarschuwt 
Peter. Het gevaar schuilt voor-
namelijk in onkruidgroei. 

Vandaar dat hij altijd begint van 
een absoluut onkruidvrij terrein. 
“Ik reken af met onkruiden, in-

cluis wortelonkruiden, voor er ook 
maar één borderplant in de grond 
gaat.” Bovendien beschermt hij de 
jonge planten met een mulchlaag 
van organisch materiaal. “Toch 
durft hier en daar nog wel eens 
een onkruid de kop op te steken 
voor de planten groot genoeg zijn 
om ze zelf te onderdrukken. Dat 
moet worden gewied. Omdat niet 
alle klanten niet-bloeiende tuin-
planten kunnen onderscheiden 
van onkruid, nodig ik ze uit om bij 
de minste twijfel foto’s door te 
sturen zodat ik hen wegwijs kan 
maken. Wat ook belangrijk is, is 
dat ik eens per jaar de kans heb 
een controlebezoek uit te voeren 
en eventueel zelfs de jaarlijkse 
knipbeurt te komen geven. Op zo’n 
moment zie ik of er toch woeke-
rende onkruiden ingeslopen zijn 
en of er bijgestuurd moet worden 
omdat bepaalde plantengroepen 
te veel of te weinig aanwezig 
worden.” 
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een handje vol en dat is het
dan. De rest wacht tot een
volgende keer en toch blijft de
tuin netjes.” 

Het echte onderhoud con-
centreert zich op één moment
in de winter: “Dan moeten al-
le planten tot tegen de grond
worden afgeknipt en gecon-
troleerd of er zich geen op-
dringerige kruiden beginnen
in te nestelen of bepaalde
soorten dreigen te verdwij-
nen. Maar dat is het dan ook”,
zegt Peter. Het is slechts een
kort kaal moment in de tuin.

In februari steken namelijk
de krokussen de kop alweer
op, in maart-april het eerste
groen, snel gevolgd door bloe-
men om in november de kleu-
renpracht met asters te laten
afsluiten. Volgt dan nog een
afterlife van verdroogde
bloeiwijzen van planten die
rijm en sneeuw vangen en zo
de tuin bekoorlijk houden tot
ze rigoureus afgeknipt wor-
den. Struiken of bomen zijn
hier dus niet nodig. Daar zijn
Lieve, Dirk en Peter het gron-
dig over eens. Ze zouden de

weidsheid van de borders en
het zicht op het landschap
maar in de weg staan. Toch
hebben Lieve en Dirk er drie
geplant. “Ter compensatie
van drie berken die sneuvel-
den voor de bouw van ons
huis. Ze staan achteraan in
het voetbalveldje van onze
twee zonen en dus buiten de
prairietuin. Een van de drie
is een pruimenboom die we
kochten voor zijn mooie
naam ‘Belle de Louvain’. Het
bleek echter een appelboom
te zijn.”

Tien weken kijkt uw krant 
over de haag van de mooiste 
zomertuinen, groot en klein. 
Maar zelfs daar is het gras 
niet altijd groener. Onze 
Groenman Marc Verachtert 
belicht telkens ook een 
tuinprobleem én informeert 
hoe het werd opgelost. 
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gelperspectief bekij-
ken. Hun woonkamer,

keuken en living bevinden
zich namelijk op de eerste
verdieping. “Het bleek de bes-
te manier van bouwen te zijn
op dit in twee richtingen hel-
lende terrein.” Het verwent
hen door tegelijk afstand te
nemen van de straat en een
uitzicht te bieden tot ver in
het achterliggende landschap.

Op deze verdieping is er aan
elke zijde van de woning trou-
wens een terras. Vooraan
wordt vaak ontbeten, achter-
aan buiten geleefd. In de tuin
hoefde dus niet zo nodig een
terras. “Er is er wel eentje,
aansluitend op het huis. Zit-
ten doen we er eigenlijk nooit.
Er staat een pingpongtafel en
het is onze plek om van schoe-
nen te wisselen wanneer we
de tuin ingaan.”

 Dat doen ze ondertussen
meerdere keren per dag. Vaak
samen (“Schat, loop je mee?”),
maar ook alleen (“Om tussen
thuiswerk en digitale mee-
tings door een luchtje te
scheppen”). Ze hoeven zich
daarbij niet op het gazon te
houden. Tussen de bloemen
door loopt een smal schors-
paadje. Beiden noemen het
daarom ook wel eens op
schattenjacht gaan en ‘ont-
dekken’, dat doen ze. Lieve:
“Dirks gsm staat zo goed als
vol met foto’s van vlinders en
bijtjes. Ik kijk meer naar de
bloemen.” 

Planten die niet thuishoren
in de border – lees: onkruid –
worden tijdens de wandel-
tochtjes ineens weggeplukt.
Lieve: “Ooit las ik in een ma-
gazine dat iemand elke dag
een kwartiertje onkruid wied-
de, maar dat niet als werken
beschouwde. Ik vond dat toen
erg vreemd. Vandaag begrijp
ik dat en doe het zelf. Gewoon

u

DE ZOMERTUIN

Peter Ons: “Geef 
een prairieborder 
tijd. Het eerste jaar 
na aanleg komt hij 
nog niet in volle 
bloei en staat hij er 
wellicht wat chao-
tisch bij. Vanaf het 
tweede jaar komt al-
les in evenwicht en 
harmonie met elkaar 
en gaat hij voor een 
mooi aaneengeslo-
ten geheel, met van 
februari tot novem-
ber een voortduren-
de opvolging van 
kleuren en vormen.” 
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