
 Tuinbranche Nederland is de initiator van de Trendtuinen 2021, die een vertaling zijn van de tijdgeest en de daarbij behorende waardetrends. 
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Het zijn b(iz)arre tijden. De huidige wereldwijde 
pandemie heeft niemand ooit meegemaakt. Voor 
de tijdgeest betekent dit, dat veranderingen die wij 
al zagen in de trendvisie 2020, nu als een komeet 
op ons af zijn gekomen. Klimaatverandering en 
technologische ontwikkelingen hebben door 
de Covid-19 als een vooruitspoelknop gewerkt. 
Veranderen is nu nog urgenter. Wie daarin niet 
meegaat, zal hopeloos achter gaan lopen. De overgang 
naar de nieuwe situatie vraagt van ons dat we actie 
ondernemen voor een betere toekomst en dat we 
onze gewoontes aanpassen. We moeten gezamenlijk 
keihard werken aan een (nabije) toekomst waarin 
alle levende wezens gezond en gelukkig op de aarde 
kunnen voortbestaan. Wij kunnen daar met onze 
branche aan bijdragen. Dat is mooi en zingevend! 
Wij kunnen mensen bewegen huis en tuin groen en 
gezond in te richten. Daarom formuleren we trends 
en vertalen deze naar trendtuinen die aansluiten bij 
de huidige smaak van mensen. Wij hopen ze zo te 
verleiden hun tuin biodivers en klimaatadaptief in 
te richten. Wij kunnen met zowel onze adviezen, als 
producten tuin- en balkonbezitters de goede richting 
wijzen. Wanneer iedere Nederlandse tuin (5,5 miljoen) 
de komende 5 jaar 10m2 groener wordt, creëren we 
met elkaar 5500 ha aan natuur erbij. En dat is precies 
de grootte van park De Hoge Veluwe. De trendtuinen 
2020 hadden in de pers een bereik van 20 miljoen. 
Laten we met onze branche hieraan meewerken. 
Ook in 2021.

TUINBRANCHE NEDERLAND
BRENDA HORSTRA
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Voor veel mensen kan de huidige tijd 
bedreigend aanvoelen. Als antwoord hierop 
willen we een tuin die een veilig en een 
bekend beeld oproept. Je wilt jezelf omarmd 
voelen, afgeronde en organische vormen 
versterken dit. Een warm kleurenpalet van 
lichte en donkere tinten intensiveren de 
zachte uitstraling, waardoor iedereen zich 
extra op zijn gemak voelt. Een belangrijke 
accentkleur is roze. In de Zachte Veilige 
Tuin vormen gras, slingerende borders en 
afgeronde meubelen een uitnodigend geheel. 
De planten zijn huidkleurig zoals purperklokje 
(Heuchera) en beweeglijk en transparant 
als siergrassen. Rijkbloeiende hortensia’s 
(Hydrangea) zorgen voor kleuraccenten. De 
ronde potten geven het geheel een huiselijke 
uitstraling. Het gezellige zitje is van beton, 
maar doet zacht aan.

Vaste planten: purperklokje (Heuchera 
Marmalade), lampenpoetsergras (Pennisetum 
alopecuroides Hameln), Japanse zegge 
(Carex oshimensis Everlime), trompetkruid 
(Strobilanthes Brunetthy), hemelse bamboe 
(Nandina domestica Obsessed). 

Bomen/haag: Perzisch ijzerhout (Parrotia 
persica), Noorse esdoorn (Acer platanoides 
‘Crimson Sentry’), Portugese laurier (Prunus 
lusitanica Augustifolia). D
E 

ZA
CH

TE
VE

IL
IG

E 
TU

IN

TR
EN

D
TU

IN
EN

 2
02

1

4

MET DANK AAN:
 Beplanting www.griffioenwassenaar.nl en www.rijnbeek.com 

 Plantenbakken www.capi-europe.com 

 Bomen www.tuincentrumhuiting.nl 

 Betonnen zitelementen www.tjinco.nl 



Door de klimaatverandering en de pandemie 
worden we ons ervan bewust dat er iets moet 
veranderen. Onbekommerd consumeren 
is niet meer van deze tijd. Thema’s als 
duurzaamheid en natuur zijn van toenemend 
belang. In de tuin kun je een stukje natuur 
creëren, waarin je je helemaal kunt 
afzonderen. Een ideale omgeving om tot rust 
te komen en om ongestoord in te werken. 
Biodiversiteit en wateropvang zijn belangrijk 
en zo kun je de tuin als een klein ecosysteem 
inrichten. De beschutte Biotooptuin bevat 
veel hoge planten (zoals siergrassen) die je 
behaaglijk omringen. Door het gebruikte 
grind kan regenwater snel de bodem 
inzakken, maar het wordt ook opgevangen 
in de minivijver met waterplanten. De 
schuttingen van beton en riet geven de 
tuin een extra ambachtelijke en duurzame 
uitstraling. Meisjesogen (Coreopsis) zorgen 
voor een vrolijk geelaccent tussen het welig 
groen. 

Vaste planten: meisjesogen (Coreopsis 
verticillata Moonbeam), lampenpoetsergras 
(Pennisetum alopecuroides Hameln), 
ijzervaren (Cyrtomium), tongvaren 
(Asplenium), naaldvaren (Polystichum), 
akelei (Aquilegia Festuca glauca ‘Intense 
Blue’), blauw schapengras, pijlkruid 
(Sagittaria sagittifolia).

Boom: Japanse storaxboom (Styrax 
japonicus). D
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MET DANK AAN:
 Beplanting www.griffioenwassenaar.nl en www.rijnbeek.com 

 Plantenbakken www.capi-europe.com 

 Bomen www.tuincentrumhuiting.nl 



De wereld is volop in beweging. Op het 
gebied van globalisering (het proces dat 
zowel economische, technologische, 
institutionele en sociale ontwikkelingen 
omvat) vinden grote veranderingen plaats. 
We slikken die veranderingen niet voor 
zoete koek. Ook in de tuin is de zoektocht 
naar nieuwe verhoudingen zichtbaar. De 
vertrouwde indeling gaat letterlijk op 
de schop. Kleine halfomsloten ruimten, 
trappen en verhogingen, maken van de 
buitenruimte een nieuw, speels geheel. 
Door de hoogteverschillen is het zicht op de 
tuin steeds anders. Door te experimenteren 
met de bakken en de planten blijft de tuin 
spannend. Door de monochrome, krachtige 
kleurvlakken, de geometrische vormen, een 
trapje naar de toekomst én het ronde venster 
als doorkijkje naar die toekomst, is deze 
patiotuin voor mensen die de nieuwe tijd 
omarmen. Kleurrijke planten als zonnebloem 
(Helianthus), dahlia, vlambloem (Phlox) 
en hortensia (Hydrangea) staan prachtig 
bij de blauwe en roestbruine tinten. Een 
designmeubel maakt het af.

Vaste planten: floks, vlambloem (Phlox 
Fashionably Lavender Ice), Japanse zegge 
(Carex oshimensis Everlime), hortensia’s 
(Hydrangea), purperklokje (Heuchera Fire 
Chief), ijzervaren (Cyrtomium), sierdruif (Vitis 
vinifera ‘Purpurea’), sierappel (Malus toringo 
‘Freja’), zonnebloem (Helianthus decapetalus 
Solleil d’Or), dahlia, klimop (Hedera). 

Boom: steenlinde (Phillyrea angustifolia) EI
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MET DANK AAN:
 Beplanting www.griffioenwassenaar.nl en www.rijnbeek.com 

 Plantenbakken www.capi-europe.com 

 Bomen www.tuincentrumhuiting.nl 

 Picnik meubel www.extremis.com 



COLOFON
Tuinbranche Nederland is de initiator van 
de trendtuinen 2021 die een vertaling zijn 
van de tijdgeest en de daarbij behorende 
waardentrends. De trends zijn in 
gezamenlijkheid met Bloemenbureau Holland, 
IBulb en Bureau Nijman en van Haaster tot 
stand gekomen. 

Tuinontwerp en realisatie Wim Wijsman Zeist 
i.o.v. Tuinbranche Nederland
Fotografie en eindregie styling Maayke de Ridder
Locatie Tuincentrum Huiting, Vianen
Redactie Trendgids Brenda Horstra
Vormgeving Trendgids Claire Brinkman
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GROENE KLIMAATPLEINEN 
EN DE LEVENDE TUIN
Als tuinbranche willen en kunnen we een 
bijdrage leveren aan het realiseren van een 
groene, gezonde leefomgeving voor mens en 
dier. Tuinen met bomen, struiken en planten, 
waar vogels, vlinders en bijen kunnen schuilen 
en voedsel kunnen vinden. Dit noemen wij 
Levende Tuinen. Deze tuinen zijn dan tegelijkertijd 
klimaatadaptief. Dat wil zeggen, dat tuinen 
bij extreme hitte door de vegetatie koel zijn en 
schaduw bieden, terwijl bij hevige regenbuien 
het water wordt opgevangen of in de bodem kan 
weglopen. Tuinbezitters willen daar best een 
bijdrage aan leveren, maar weten vaak niet hoe. 
Daarom hebben we Groene Klimaatpleinen in het 
leven geroepen. Deze zijn in het tuincentrum een 
podium voor de samenwerking met gemeente, 
waterschap en/of natuurorganisaties/bedrijven 
om bezoekers te informeren, enthousiasmeren 
en te activeren om van hun tuin een levende, 
klimaatadaptieve tuin te maken. Het Groene 
Klimaatplein behandelt vier thema’s  - tegel 
eruit, plant erin - groene daken - meer vlinders, 
vogels en bijen in je tuin én - water in je 
tuin. Hierin werken we samen met andere 
partijen met een groen hart, zoals onder meer 
Stichting Steenbreek, NL Greenlabel en ook 
het Wereld Natuurfonds en IVN Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid. Samen maken 
we Nederland groener!
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Brenda Horstra
adjunct-directeur Tuinbranche Nederland
brenda.horstra@tuinbranche.nl
06 53 88 45 15


