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Schatten voor schaduw
Tekst : Julia Voskuil

Foto’s : Julia Voskuil en Cor van Gelderen

Schaduwplanten is een van de stokpaardjes die Cor van Gelderen graag berijdt. 
Het idee dat schaduw in tuinen een probleem zou zijn veegt hij resoluut van tafel. 

“Schaduw biedt juist ongekende mogelijkheden! 
De mooiste tuinplanten groeien graag in schaduw, 

soorten die van nature voorkomen onder bomen en heesters.” 
Natuurlijke begroeiingen hebben verschillende vegetatielagen als kenmerk, 
de boom-, struik- en kruidlaag. Die gelaagdheid als uitgangspunt nemen 

voor het inrichten van een tuin, zorgt voor een aangename sfeer 
en maakt een verrassende en gevarieerde beplanting mogelijk. 

De mate van schaduw en de eigenschappen van de grond bepalen welke planten geschikt zijn. 
Keus te over. 

Een beetje jaloers kijkt Cor van Gelderen naar Engeland. De 
liefde voor planten en tuinieren is er geworteld in de cultuur 
en het sortiment planten is ongekend groot. Als mede-
eigenaar van Plantentuin Esveld (Boskoop, Nederland) 
bezoekt hij er regelmatig tal van relaties, waarbij kennis 
opdoen en genieten hand in hand gaan. “De schaduwtuin 
is daar tot kunstvorm verheven. Ik geniet altijd erg van de 
woodland garden. De hoge bomen, met een onderbegroeiing 
van rododendrons en azalea’s met een kruidlaag van vaste 
planten en bolgewassen is van ongekende schoonheid. Die 
gelaagdheid spreekt mij ook voor tuinen aan. Mens en dier 
voelen zich er prettig en met een juiste soortkeuze kan een 
prachtig effect worden bereikt. Het meest evenwichtige 
resultaat ontstaat als bij een nieuwe aanleg alles in een 
keer wordt aangeplant.” In schaduw spelen bladvormen 
en groentinten de hoofdrol, maar dat is pas later in het 
seizoen. Het jaar begint met voorjaarsbloei van bijvoorbeeld 
winterakoniet (Eranthis hyemalis) en het dubbele 
sneeuwklokje (Galanthus nivalis ‘Flore Pleno’). Ze voelen 
zich goed thuis onder bomen en vroeg bloeiende heesters 
zoals kornoelje (Cornus mas) en hazelaar (Corylus avellana). 
Kerstroos (Helleborus niger), witbloeiend en wintergroen, 
kan zelfs al voor de jaarwisseling in bloei komen. Saai is 
schaduw dus zeker niet. Een schaduwtuin komt zelfs extra 
vroeg tot leven.

    Foto’s
1  Mooie bladverliezende varens voor vochtige schaduw zijn soorten 
    zoals struisvaren (Matteucia struthiopteris) en koningsvaren 
    (Osmunda regalis, midden rechts)
2  Voor de heesterlaag is toverhazelaar (Hamamelis) een goed keus, 
    winterbloei en fraaie herfstkleur
3  Longkruid (Pulmonaria officinalis), schaduwplant voor humusrijke 
    grond

Boomlaag
De hoogste vegetatielaag is de boomlaag, die schaduw 
geeft aan alles wat er onder groeit. De boomsoort en de 
plantdichtheid bepalen de mate van schaduw en de invloed 
op de grond. Van zware droge schaduw is sprake onder een 
grote rode beuk (Fagus), vooral in de zomer. Ook onder hoge, 
dicht geplante dennen (Pinus) komt zelfs het hele jaar weinig 
licht. In beide gevallen zal de grond droog en bovendien 
voedselarm zijn. “Dergelijke extreme omstandigheden 
beperken een gevarieerde onderbegroeiing, maar klimop 
(Hedera helix) zal het vrijwel altijd doen. Er zijn mooie 
bodembedekkende selecties zoals ‘Green Ripple’ (dicht 
tapijt, gemiddelde groei), ‘Glacier’ (zilverbont blad) en 
‘Atropurpurea’ (vlotte groei, paarsachtig winterblad). Ook 
Ierse klimop (Hedera hibernica) heeft flinke groeikracht en het 
glimmend groene blad is decoratief. Wees er wel verdacht 
op dat klimop de neiging heeft de lucht in te gaan, waardoor 
bomen en heesters worden ‘belaagd’. Op tijd corrigeren is 
dan belangrijk. Voor extra kleur heeft een combinatie met 
cyclaampjes kans van slagen. Ze kunnen niet tegen warmte 
en houden van humusrijke grond. Op droge grond kan het 
ze beter naar de zin worden gemaakt met wat compost of 
bladaarde. Door verschillende soorten aan te planten is 
vrijwel jaarrond bloei mogelijk. Van de winterbloeiende 
Cyclamen coum zijn bloem- en bladkleur sterk variabel, 
maar dat is eigenlijk wel leuk. Planten in pot kopen geeft 
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sneller resultaat dan knolletjes planten. Cyclamen hederifolium 
bloeit tussen augustus en oktober, wit tot paarsroze. Een 
geurende, zomerbloeiende soort is Cyclamen purpurascens en 
mooie donkere voorjaarsbloeier is Cyclamen pseudibericum, 
helaas te weinig bekend.” In een bestaande situatie kan bij 
zeer zware schaduw worden overwogen bomen selectief 
te kappen. Meer licht betekent betere mogelijkheden voor 
een afwisselende beplanting van heesters en kruidachtige 
soorten. Een soortenrijke vegetatie is van nature te vinden 
in bosranden. Vergelijkbare groeiomstandigheden kunnen in 
een tuin worden gecreëerd. 

Heesterlaag
De tussenlaag verbindt de boom- en kruidlaag. Voor de 
heesterlaag komen veel soorten en cultivars in aanmerking, 
waaronder esdoorn (Acer), het favoriete geslacht van Cor 
van Gelderen. Met name over Japanse esdoorn raakt hij 
niet uitgepraat. Het Aceretum van Plantentuin Esveld telt 
dan ook meer dan duizend soorten en cultivars van Japanse 
esdoorn, de een nog mooier dan de ander. “Veel Japanse 
esdoorns zijn bruikbaar, vooral cultivars en selecties van 
Acer palmatum. Er zijn heel lage bij die traag groeien en 
hogere soorten die kunnen uitgroeien tot kleine bomen. 
Het blad geeft lichte schaduw die voor veel kruidachtige 
planten geschikt is. De groei is over het algemeen traag en 

Kruidlaag
Van de drie vegetatielagen groeit de kruidlaag het meest 
dicht bij de grond, waarvan bodembedekkers als laagst 
groeiende soorten met een spreidende groei. De kruidlaag in 
zijn geheel en bodembedekkers in het bijzonder beschermen 
de grond tegen uitdroging (erosie). Dat is in de tuin even 
belangrijk als in de natuur. Kale grond is slecht voor de 
structuur en het bodemleven. Begroeiing zorgt voor een 
vitale bodem en de kruidlaag heeft dus een belangrijke 
functie. Ook onder schaduwrijke omstandigheden zijn 
talrijke vaste planten bruikbaar, van lage soorten zoals 
lelietje-der-dalen (Convallaria majalis) tot hoge zoals 
geitenbaard (Aruncus dioicus), 1.60 meter. In schaduw 
lichten de witte bloempluimen op, juni-juli. Van de vaste 
planten is winterbloeiende kerstroos (Helleborus) met tal 
van kruisingen en selecties de absolute topper. Tussen het 
wintergroene blad verschijnen al vroeg de fraaie bloemen, 
die goed tegen winterkou kunnen. De roze bloemen van een 
mooie kruising zoals ‘Pirouette’ komen goed boven het blad 
uit, hangen minder en blijven wekenlang mooi, verkleurend 
met een zweem groen. 
Bodembedekkers blijven laag en hebben boven- en/
of ondergrondse stengels, waarmee ze zich snel kunnen 
uitbreiden. “Mijn favoriet is de dovenetel Lamium maculatum 
‘White Nancy’. Kan behoorlijk wat schaduw hebben en wordt 
niet hoger dan 20 cm. Heeft leuk blad en aardige bloemen, 

vorm en blad zijn zeer elegant. Ze zijn prachtig tijdens het 
uitlopen en de herfstkleur is vaak spectaculair. Cultivars 
met groen blad passen in een natuurlijke tuin, vormen met 
opvallend gekleurd blad zijn geschikt als accent, zoals Acer 
palmatum ‘Momoiro-kohya-san’. Omdat het sortiment zo 
enorm groot is, kan kiezen moeilijk zijn. Diep ingesneden 
wijnrood blad heeft ‘Firecracker’, niet hoger dan 1,5 à 2 
meter. Een mooie selectie uit de Atropurpureum-groep is 
ook ‘Red Emperor’, 6 à 9 meter hoog. Als kleine boom is 
Acer triflorum een goede keus, na tien jaar circa 5 meter hoog. 
Met zijn zacht beige stam en spectaculair oranje herfstkleur 
is het een prachtige heester.” Er zijn nog andere heesters met 
een mooie herfstkleur zoals Stewartia pseudocamellia. In de 
zomer hebben de witte bloemen sierwaarde en in de winter 
is de afschilferende schors decoratief. Lichte schaduw en 
vochthoudende grond (veen) zijn ideaal, wordt 8 à 12 meter 
hoog. Wintergroen is een andere aantrekkelijke eigenschap 
voor de heesterlaag. Hiervoor zijn diverse selecties van 
struikklimop (Arborescent-groep) geschikt. Ze bloeien vanaf 
september (een cadeautje voor bijen!), gevolgd door bessen 
die vogels weten te waarderen. Eventuele klimranken 
moeten worden weggesnoeid! Een wintergroene heester die 
prima groeit in droge schaduw is hulst, Ilex aquifolium met 
diverse cultivars die mooie bessen dragen. Een schaduwrijke 
plek kan worden opgelicht met de goudbonte hulst (Ilex x 
altaclarensis ‘Golden King’). 

    Foto’s
1  Gelaagdheid in een parkachtige tuin met zure, humusrijke bodem. 
    Onder hoge eiken groeit Rhododendron (incl. azalea’s) in de heester-
    laag en schoenlappersplant (Bergenia, voorgrond rechts) in de kruidlaag
2  Stewartia pseucocamellia is een grote heester die de boomlaag verbindt 
    met de kruidlaag. Houdt van halfschaduw en humusrijke ‘bos’grond
3  Hulst (Ilex aquifolium), een grote heester of kleine boom en wintergroen
    verdraagt veel schaduw. Rijke besdracht vraagt bestuiving van een 
    mannelijke plant
4 Helleborus ‘Pirouette’ is een hybride die al in januari bloeit met roze 
   opstaande bloemen die zachtgroen verbloeien
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waardoor hij de boel lekker opfleurt. Ook smeerwortel 
(Symphytum) is een makkelijke bodembedekker. Voelt zich 
thuis op plekken waar andere soorten het laten afweten. Het 
enige gevaar bij weinig eisende planten is dat ze gemakkelijk 
de overhand krijgen.” Dat kan bij Symphytum grandiflorum 
het geval zijn. Bloeit crème–wit in april, 30 cm hoog. 
Blauwe smeerwortel (Symphytum azureum) is mooier, maar 
wordt hoger (50 à 60 cm). De meest bekende wintergroene 
bodembedekker voor schaduw is Pachysandra terminalis, 
waarvan enkele cultivars beschikbaar zijn zoals ‘Green Sheen’ 
met glimmend blad en ‘Green Carpet’, compact en slechts  
10 cm hoog. Er zijn ook heesters die als bodembedekker 
kunnen worden gebruikt zoals klimhortensia (Hydrangea 
anomala). Het kan tot verrassende effecten leiden.

Bol-, knol- en wortelstokgewassen
Een groot aantal ‘bolgewassen’ voelt zich thuis op 
schaduwplekken omdat de groeicyclus begint als de meeste 
bomen en heesters nog kaal zijn. Tegen de tijd dat het blad 
begint uit te lopen zijn ze uitgebloeid, vergeelt hun blad en is 
de behoefte aan licht afgenomen. Vanaf eind januari komen 
winterakoniet (Eranthis hyemalis), sneeuwklokje (Galanthus), 
voorjaarsbloeiend cyclaampje Cyclamen coum, bosanemoon 
(Anemone nemorosa), daslook (Allium ursinum) en helmbloem 
(Corydalis) in bloei. Narcissen zullen het in lichte schaduw 
ook goed naar hun zin hebben, maar dan is het al begin 
april geworden. De droom van een Engelse parktuin met 
een massale onderbegroeiing van bluebells (Hyacinthoides 
non-scripta) kan in het klein worden vertaald naar elke tuin. 
De bloei valt in mei en daarmee is het met salomonszegel 
(Polygonatum) een van de laatst bloeiende bolgewassen voor 
schaduw. 
Naarmate de bloei vroeger valt, moeten droge bol-, knol- 
en wortelstokgewassen eerder worden geplant, vanaf 
september. Het duurt vaak enkele jaren voor ze zich goed 
ontwikkelen. Sommige zijn in winter en lente in pot te koop 
en slaan in de tuin meestal goed aan. Voor grote aantallen is 
dat natuurlijk nogal duur, maar het is wel een manier om te 
kijken of ze het naar hun zin hebben.

    Foto’s
1  Schaduwborder onder walnoot (Juglans regia) met hartlelie in soorten
    (Hosta), tafelblad (Astilboides tabularis) en daglelie (Hemerocallis)
2  Deze mooie helmbloem (Corydalis flexuosa ‘China Blue’) is een 
    bosplant voor humusrijke vochtige grond. Verdraagt diepe schaduw
3  Salomonszegel (Polygonatum odoratum), 50 cm hoog, heeft geurende
    bloemen in mei
4  Zo’n veld daslook (Allium ursinum) verspreidt een onmiskenbare 
    uiengeur! Kan zich sterk vermeerderen, eetbaar
5  Bosanemoon (Anemone nemorosa) bloeit vroeg, vóór de 
    bladontwikkeling
6  Boshyacint (Hyacinthoides hispanica) heeft breed blad en 
    rechtopstaande bloemstengels met blauwe, witte of roze bloemen
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GROEIOMSTANDIGHEDEN
Cor van Gelderen hanteert bij adviezen over de beste plantkeus 
gradaties voor de mate van schaduw zoals lichte schaduw, lichte 
– zware schaduw en droge schaduw. De lichtintensiteit is een 
factor van belang, vooral voor de kruidlaag. Is het licht gefilterd 
door blad, of profiteren bodembedekkers, vaste planten en 
bolgewassen voornamelijk van avond- en ochtendzon? Een 
dicht bladerdak van een beuk of eik laat minder licht door 
dan de kroon van een berk of Robinia. Daarnaast spelen de 
grondsoort en de conditie van de grond een rol. Bomen 
en heesters verdampen veel water als ze blad dragen en 
dat onttrekken ze met hun wortels aan de grond. Ook de 
voedselrijkheid van de grond kan te wensen over laten, zodat 
oppervlakkig wortelende kruidachtige planten daar onder 
lijden. Dezelfde effecten zijn bijvoorbeeld merkbaar naast een 
haag. Planten voor schaduw zullen dus bij voorkeur goed tegen 
droogte bestand moeten zijn, anders zijn speciale maatregelen 
nodig zoals bodemverbetering of een druppelslang. Gebrek 
aan voeding kan worden voorkomen door de bovengrond in 
het vroege voorjaar van compost en/of biologische mest te 
voorzien. Pas bijvoorkeur ‘natuurlijk onderhoud’ toe, waarbij 
zo min mogelijk organisch materiaal wordt afgevoerd en de 
bovengrond niet wordt verstoord door schoffelen of harken. 
In lichte schaduw groeien alle planten die niet van felle zon 
houden en dat zijn er nogal wat. Lichte – zware schaduw geeft 
bijvoorbeeld een muur op het noorden. Hier komt geen zon, 
maar wel licht. Daar kunnen bijvoorbeeld (groenblijvende) 
varens, hosta’s en diverse  bolgewassen worden gebruikt met 
bodembedekkers zoals maagdenpalm (Vinca) en Pachysandra. 
Ook achter een schutting of hoge haag waar nooit zon komt 
maar wel licht, kunnen veel planten groeien. Wat heesters 
betreft valt te denken aan herfstbloeiende Camellia sasanqua 
‘Rainbow’ en Edgeworthia chrysantha ‘Grandiflora’. Edgeworthia 
is een bijzondere heester omdat hij zich hartje winter tooit 
met mooie, geurende bloemen. De knoppen zijn al in de 
nazomer zichtbaar, als het blad begint af te vallen. Past in elke 
schaduwtuin, want de hoogte is slechts 1,50 meter. Droge 
schaduw is een beperking, vooral als het om zware schaduw 
gaat. Maar ook dan zijn er vrijwel altijd geschikte planten 
te vinden. De wintergroene bodembedekkers mansoor 
(Asarum europaeum) en Arum italicum bijvoorbeeld, grote 
veldbies (Luzula sylvatica), 30 à 70 cm hoog of een van de vele 
varensoorten zoals eikvaren (Polypodium vulgare).

LECTURA
Cor van Gelderen schreef een Nederlandstalig boek over 
schaduwplanten.
SCHADUWPLANTEN - Het complete naslagwerk
Forte Uitgevers BV, Baarn - 192 pagina’s, € 19,95 
ISBN 978 94 6250 002 0 - NUR 420
www.forteuitgevers.nl  -  www.esveld.nl
Voor de Franstalige lezers verscheen in mei 2014 een 
interessante uitgave van Ulmer. 
LES NOUVELLES PLANTES D’OMBRE POUR LE JARDIN
Cédric Basset
Hors collection 360 pages, 800 photos 17 x 22 cm 
Prix TTC: 32 € ISBN : 978-2-84138-645-1

Wintergeur
Tuinen met schaduw zijn ideaal voor heesters die in de 
zomer van gefilterd licht houden. Als ze ook nog in de 
winter bloeien en geuren, zijn dat twee eigenschappen 
in hun voordeel. Voor de heesterlaag komen Lonicera 
fragrans en toverhazelaar (Hamamelis  x intermedia ‘Pallida’) 
in aanmerking. Ook olijfwilg (Elaeagnus multiflora) heeft 
geurende bloemen, hoe klein ze ook zijn. In een zachte 
winter groeien ze uit tot eetbare vruchten. Een laag geurend 
wintergroen heestertje is Sarcococca hookeriana ‘Purple Stem’ 
60 à 100 cm. Kan worden aangeplant als lage haag, verdraagt 
snoei en vormt worteluitlopers. 

Klimplanten
“Onder schaduwrijke omstandigheden kunnen ook 
klimplanten worden gebruikt”, zegt Cor van Gelderen. “De 
keus beperkt zich niet tot klimop, waarvan de traag groeiende 
Hedera hibernica ‘Deltoidea’ wellicht de voorkeur heeft. Ik ben 
vooral gecharmeerd van een klimmende hortensiasoort met 
mooie bloemen, Schizophragma hydrangeoides ‘Roseum’. Hij 
is nauw verwant aan de gewone klimhortensia (Hydrangea 
anomala), maar wijkt daarvan af met enkele kenmerkende 
eigenschappen. Hij bloeit bijvoorbeeld op ranken die tegen 
een gevel of ander steunmateriaal aan zitten in plaats van 
op ranken die daar vanaf groeien. Vraagt daardoor minder 
ruimte in de breedte en groeit ook aanmerkelijk trager. Voor 
ongeduldige tuiniers kan dat een nadeel zijn, evenals de 
belangstelling van slakken voor het jonge blad. Maar de 
bloei maakt veel goed. De lokbloemen hebben één enkel roze 
blaadje en de bloei houdt lang aan.” Wie van rozen houdt 
kan een kalende boom versieren met een rambler. Deze 
sterk groeiende klimrozen bereiken met gemak 8 à 10 meter 
hoogte. Rosa ‘Paul’s Himalayan Musk’ heeft ook op lagere 
takken in de schaduw trossen heerlijke geurende bloemen in 
een delicate kleur. o

    Foto’s
1  Sarcococca hookeriana ‘Purple Stem’ en Sarcococca
     confusa zijn uitlopers vormende wintergroene 
    heestertjes. Geurende bloemen hartje winter
2  Vossendruif (Fritillaria uva-vulpis) bloeit vanaf april, 30 cm
    hoog
3  Italiaanse aronskelk (Arum italicum ‘Marmoratum’) bloeit 
    in het voorjaar en draagt later fel oranjerode bessen op
    35 cm hoge stelen. Vormt blad in de herfst
4  Schizophragma hydrangea ‘Roseum’, nauw verwant aan 
    klimhortensia, heeft roze lokbloemen en een trage groei
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