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Dat toepassing van eenjarigen 
meer is dan een perk met strak 
in het gelid staande Tagetes en 
Begonia, laat het werk van  
bureau TendreVert in Blois 
(Frankrijk) zien. De eenjarige 
beplantingen zijn natuurlijk 
en weelderig als een bloemen-
weide. De ontwerpers gebruiken 
daarvoor een techniek die is ge-
stoeld op de tapijtweefkunst.

Het is de hang naar vrijheid die 
maakt dat de Franse groenontwer-

pers zo graag eenjarigen in het openbaar 
groen toepassen. Elk seizoen een nieuwe 
beplanting met in principe onbeperkte 
combinatiemogelijkheden van kleur, 
hoogte, bladvorm en textuur. Myosotis, 
Bellis perennis, Lunaria annua, Viola cornuta 
en Tulipa in het vroege voorjaar, gevolgd 
door Cosmos, Tagetes, Zinnia, Verbena,  
Dahlia en Salvia in de zomer met als af-
sluiter Chrysanthemum en eenjarige gras-
sen in de herfst. 

De cultuur van tijdelijke beplantingen 
maakt sinds lange tijd onderdeel uit van 
de landschapsarchitectuur in Frank-
rijk. In Franse steden zie je nog wel de 
traditionele aanplant: een of, hooguit, 
twee plantensoorten per vak in een vast 
plantverband, maar sinds begin jaren ’90 
is een kentering in de beplantingstech-
nieken gaande. Grote steden als Lyon en 
Bordeaux passen nu een andere beplan-
tingsmethode toe, geïnitieerd door de 
twee Franse tuin- en landschapsarchitec-
ten Eric Ossart en Arnaud Maurières en 
de stad Blois aan de Loire. 

Efemeer
In 1990 vond burgemeester Jack Lang, 
tegelijkertijd ook Minister van Cultuur 
(1988-1992), dat het tijd werd dat de stad 
Blois zich van zijn ingeslapen imago 
ontdeed. Het groen hoorde daar ook bij. 
Dat moest aantrekkelijk en vernieuwend 
worden. Op dat moment kregen Eric 
Ossart en Arnaud Maurières enige be-
kendheid in Frankrijk met hun ’efemere’ 
tuinen. Tuinen die maar een beperkte tijd 
bestaan en zijn vormgegeven met tijde-
lijke materialen. Zij kregen de opdracht 
om Blois van een nieuwe, groene uitstra-
ling te voorzien. Ossart en Maurières 
introduceerden een moderne stijl van 
beplantingen die volledig brak met de 
traditionele stijl van ’monoculturen’ en 
die je het best kunt vergelijken met het 
weven van een wand- of vloerkleed. 

Hun eerste project was het begroenen 
van rotonde Médicis. Daarop plantten ze 
in smalle stroken eenjarigen aan, zoals 
Cosmos, Nicotiana ’Nicki’, N. sylvestris, 
Dahlia en Calendula officinalis, afgewisseld 
met stroken groenten als Cynara cardun-
culus (kardoen) en Brassica (koolsoorten 

in verschillende kleuren). Hun succes 
was verzekerd. 

Na die eerste opdracht volgden er 
meer waarbij ze de ontwerpers en 
groenbeheerders van Blois schoolden in 
het weven van de bloementapijten. Het 
openbaar groen in Blois wordt tegen-
woordig dan ook door de eigen groen-
dienst ingericht. Inmiddels wonen en 
werken Ossart en Maurières in Marokko 
en vormen ze, samen met tuin- en land-
schapsarchitecten David Gobaut en Da-
niel Pons het bureau TendreVert in Blois 
(zie kader). 

Weeftechniek
De methode die het bureau TendreVert 
hanteert is die van de tapijtweefkunst. 
Het resultaat is een weelderig tapijt van 
bloemen zoals je die aantreft in natuur-
lijke bloemenweiden. Net zoals bij het 
weven wordt het patroon gemaakt door 
de inslag, ofwel het inweefsel. Elke in-
slag bestaat uit een rij, of meer parallelle 
rijen, waarbij de planten in vierkantsver-
band of verspringend verband staan. De 

rijen op hun beurt worden opgebouwd 
uit een herhaling van sequenties, een 
reeks van verschillende planten. Als de 
rij vol is, lopen de sequenties door op de 
volgende rij, zoals een wever zijn draad 
van links naar rechts en van rechts naar 
links door de schering haalt. Om een 
ongekunsteld patroon te krijgen, is het 
belangrijk om opeenvolgende rijen met 
een andere kleur uit de sequentie te la-
ten beginnen. De sequenties verspringen 
dan ook per rij (zie schema op pagina 
11). De plantenreeksen omvatten niet 
meer dan drie tot vijf plantensoorten om 
een overdaad aan vormen en kleuren te 
voorkomen.

Of de compositie een mooi beeld op-
levert, staat of valt bij de plantkeuze. 
,,Kennis van de ontwikkeling van de een-
jarigen gedurende het seizoen is daarbij 
onontbeerlijk” zegt Vivien Millet, coördi-
nator en woordvoerder van het tuin- en 
landschapsarchitectenbureau. ,,Je moet 
rekening houden met de plantafstanden. 
De ene plant mag de andere niet ver-
dringen, maar er mogen ook geen gaten 
in het bloementapijt ontstaan. Niet alle 

planten bloeien gelijktijdig, hetgeen van 
invloed kan zijn op het patroon van het 
plantentapijt. Wil je een langdurig effect 
hebben, kies dan voor langbloeiers. Of 
plaats planten die elkaar in bloei opvol-
gen. Houd er eveneens rekening mee dat 
de intensiteit van de kleuren gedurende 
het seizoen afneemt. Hierdoor verandert 
het beeld.” 

Plantkeuze
Welke planten de architecten uitkiezen 
voor hun bloementapijt is afhankelijk 
van het beeld dat ze willen neerzet-
ten. ,,We maken tuinen bij kastelen en 
musea. Is er een tentoonstelling over de 
middeleeuwen, dan zullen we daaraan 
refereren met medicinale planten en 
kruiden in strakgevormde kaders.” Bij 
een modern gebouw zal de florale om-
lijsting gedomineerd worden door fijn-
gevormde structuurplanten als Verbena 
bonariensis en grassen. Overigens zijn 
de tuinen van TendreVert over het alge-
meen formeel van opzet. Geen sierlijke 
maar rechte lijnen; de beplanting zorgt 

Weelderige bloementapijten in Frankrijk

Tekst Wendy Bakker   
Beeld Gerdien de Nooy en  
bureau TendreVert

Sortiment

TendreVert
,,Eenjarige beplantingen geven ons de mo-
gelijkheid een plek gedurende een korte 
periode in de spotlights te zetten, ofwel 
om een belangrijk gebouw in een kleur-
rijk decor te plaatsen. In het groeiseizoen 
maak je alle stadia van de plant mee. Na 
een zomer verdwijnt de tuin weer en het 
jaar daarna kan je een totaal nieuw plan 
uitvoeren.” legt Vivien Millet, coördinator 
en woordvoerder van bureau TendreVert 
uit. De publiekstuinen die het bureau ont-
werpt, liggen dan ook bij kastelen, musea, 
parken alsook in het openbare, stedelijke 
gebied. Om de tijdelijkheid van deze 
tuinen te benadrukken gebruiken zij als 
halfverharding split, gekleurde glasscher-
ven, houtsnippers of stro. De tuin moet je 
eenvoudig kunnen verwijderen, maar hoeft 
niet per definitie recyclebaar te zijn. 
Behalve opdrachten van de institutionele 
markt, richt TendreVert zich ook op parti-
culieren. In particuliere tuinen ligt de focus 
op vaste planten. Ook maken ze steeds 
meer beplantingen waarin zij vaste planten 
en eenjarigen combineren. De laatste jaren 

leggen ze zich toe op de potager fleurie 
(de bloeiende groententuin) waarvan een 
voorbeeld ligt bij Chateau Cheverny in de 
Loirevallei. 
Doordat Eric Ossart en Arnaud Maurières 
ervaring hebben opgedaan met beplan-
tingen in extreem droge omstandigheden 
(Marokko), heeft het bureau ook opdrach-
ten in het Midden-Oosten. In Europa ligt 
hun werkgebied voornamelijk in Frankrijk.

David Gobaut (links) en Vivien Millet

Voorbeelden van potager fleurie bij Chateau 
Cheverny op www.tuinenlandschap.nl
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wel voor de weelderigheid.
De standplaats is een vast gegeven 

bij het uitkiezen van de plantensoorten. 
,,Niet elke plek ligt volop in de zon en de 
meeste eenjarigen zijn zonneminners. 
Onder bomen planten we vaste planten, 
al dan niet gecombineerd met schaduw-
verdragende eenjarigen als Impatiens,  
Begonia of Coleus. De vaste planten wor-
den dan wel als eenjarigen toegepast. Na 
het seizoen verwijderen we ze weer”, legt 
Millet uit. 

De basis van het plantenweefsel be-
staat meestal uit drie kleuren, waarbij 
één kleur domineert. Deze dominante 
kleur kan per seizoen wisselen. Aan de 
randen van het vak kan, als contrast, 
een vierde kleur worden toegevoegd. Of 
er wordt gekozen voor twee dominante 
kleuren zoals violet en groen met daarin 
accenten van donkerrood. ,,Je moet je 
niet verliezen in de kleuren”, zegt Millet, 
,,en voorkomen dat de bezoeker over-
spoeld raakt.” Het bureau adviseert daar-
entegen voorzichtig te zijn met een mo-
nochrome compositie van verschillende 
soorten. Het blauw wordt pas als blauw 
waargenomen als er een contrasterende 
kleur tegenoverstaat, bijvoorbeeld oranje. 

Behalve de bloemkleur speelt ook de 
bladkleur een rol in de composities van 
TendreVert. Grijs- of roodbladigen, of een 
mix van beide, ondersteunen de bloem-
kleuren. Daarbij houden bladeren gedu-
rende het seizoen hun kleur waardoor ze 
een constante zijn in het beplantingspa-
troon. Ongeveer 30% van het bladvolume 
mag uit deze grijs- of roodbladigen be-
staan, daarbij rekeninghoudend met het 
volume per plantensoort. 

Om accenten of een bepaalde lijn 
in het patroon aan te geven, kiezen de 
architecten planten met robuuste blad-
vormen, zogenoemde structuurplanten, 
zoals Brassica, Ricinus of Cynara. Planten 
met ijle vormen als Verbena bonariensis 
en Gaura lindheimeri ’Whirling Butterflies’ 
zorgen voor beweeglijkheid in het plant-
vak; Foeniculum, Cosmos en Cleome voor de 
transparantie. 

Na het ruimen van de tuinen aan het 
einde van zomer, worden de plannen 
voor het volgende zomerseizoen al weer 
gemaakt. Dan liggen de combinaties, de 
kleuren en groeiwijze van de planten 
nog vers in het geheugen.  
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2    Nicotiana glauca

1    Argyranthemum ’Silver Leaf’

3    Salvia uliginosa

4    Pisum sativum

5    Verbena bonariensis

6    Nicotiana ’Lime Green’

Een plantvak van 5 bij 5 m is opgebouwd uit een inslag van 
twee parallelle rijen met alleen Argyranthemum ’Silver Leaf’ 
(nummer 1). Deze twee rijen worden afgewisseld door een 
rij met een sequentie van zes planten: Nicotiana glauca (2), 
Salvia uliginosa (3), Pisum sativum (kapucijner) (4), twee-
maal Verbena bonariensis (5) en Nicotiana ’Lime Green’ 
(6). Deze zes planten worden van links naar rechts geplaatst 
in de volgorde 2-3-4-5-6-5 totdat de rij vol is. Daarna krijg 
je weer twee rijen met Argyranthemum, wederom gevolgd 
door sequenties van de zes planten maar dan van rechts 
naar links geplaatst in de volgorde 5-6-5-4-3-2, en zo verder ...
Plantafstand: 30 cm tussen de planten en tussen de rijen.

Voorbeeld plantschema 1
De inslag is gemaakt uit parallelle rijen van 
twee sequenties die onderbroken worden door 
Foeniculum vulgare (nummer 2). De ene plan-
tenreeks bestaat uit Coleus ’Or des Pyrénées’(1), 
Salvia splendens (4) en wederom Coleus, de 
andere reeks bestaat uit een witte Petunia gran-
diflora (3), Salvia splendens en weer Petunia 
grandiflora.
Plantafstand: 20 cm tussen de rijen en tussen de 
planten in de reeksen, de onderlinge afstand tus-
sen de venkel is 60 cm.
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Coleus ’Or des Pyrénées’    1

Foeniculum vulgare    2

Petunia grandiflora ’Hit Parade’    3

Salvia splendens    4

Weelderige bloementapijten in Frankrijk

Voorbeeld plantschema 2
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Beplantingen à la Ossart&Maurières (TendreVert) maar dan ontworpen door de groendienst van Blois. 
Bij het kasteel van Blois liggen deze plantvakken met onder meer Tagetes, Zinnia, Petunia, Nicotiana, 
Phormium, Amaranthus, Cynara cardunculus, Comos, Canna, Ipomoea batata en Stipa .
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