
 Tuinbranche Nederland is de initiator van de Trendtuinen 2020 die een vertaling zijn van de tijdgeest en de daarbij behorende waardetrends. 
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De trendtuinen zijn gebaseerd op de tijdgeest die we 
de naam irRESISTable hebben gegeven. In het woord 
irRESISTable zit het woord RESIST = verzet. Keken we 
vorig jaar nog naar de verandering, nu zitten we er 
middenin. En veranderen is niet gemakkelijk. 
Een maatschappij in transitie roept verdeelde reacties 
op. Stress voor degenen die het niet aankunnen, 
maar ook voor hen waar de verandering niet snel 
genoeg voor gaat. Weerstand is voor beide groepen 
het sleutelwoord. Het getal 2020 heeft gelukkig 
ook aantrekkingskracht. We verlangen naar een 
rooskleuriger toekomst terwijl er tegelijkertijd veel 
protest is, omdat we bang zijn dat de aarde uitgeput 
raakt. Het besef groeit dat we in actie moeten komen. 
De paradoxale houding ten aanzien van de tijdgeest 
hebben we verwoord in irRESISTable. Weerstand én 
aantrekkingskracht. Deze trends zijn vertaald naar 
trendtuinen. Drie verschillende tuinen voor drie type 
tuinbezitters. En alle tuinen bieden weer ruimte aan 
vogels, vlinders, bijen en andere beestjes. Ook zijn ze zo 
ontworpen dat het water gemakkelijk weg kan lopen. 
Biodivers en klimaatadaptief zijn voor onze branche 
sleutelwoorden waarmee we tuinbezitters kunnen 
helpen hun tuin groen en gezond voor mens en dier 
in te richten. Voor de basis van deze tuinen zijn (rest)
materialen hergebruikt. Zo kunnen we als tuinbranche 
een bijdrage leveren aan een groenere wereld! 

TUINBRANCHE NEDERLAND,
BRENDA HORSTRA
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De digitalisering verbreedt én 
versmalt onze wereld tot een 
digitale bubbel waar we alleen 
nog gelijkgestemden vinden. Er is 
een groep mensen die zich hiervan 
bewust is. Zij willen aan deze 
bubbel ontsnappen en proberen 
hun horizon te verbreden. Allerlei 
mogelijke grenzen vervagen. In de 
trendtuinen resulteert dit in een 
mix van materialen, werelden en 
culturen. In deze tuin is een enorme 
bonte mix van verschillende kleuren 
planten. Bijvoorbeeld Rudbeckia, 
Crocosmia ‘Orange Pekoe’, Veronica 
‘Melanie White’ en Salvia Uliginosa 
‘Ballon Azul”. Natuurtinten en 
natuurlijke materialen spelen 
met de felle accentkleuren. De 
glazen van de kas zijn voorzien 
van verschillende kleuren folie die, 
wanneer de zon schijnt, ook de 
planten een bijzondere exotische 
uitstraling geven. De groene wand 
van vaste planten met verschillende 
bladstructuren vormt een rustige 
achtergrond. In de kas hebben 
meubelstukken en accessoires een 
lokale en een globale uitstraling. 
Een vrolijke ongedwongen folklore 
combinatie. De planten in de kas zijn 
inheems en exotisch. BL
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MET DANK AAN:
 Regenton www.capi-europe.com 

 Beplanting www.griffioenwassenaar.nl 

 Bomen www.tuincentrumhuiting.nl 

 Tuinkas Bourtona www.royalwellkassen.nl 

 Decoratie www.edelman.eu en www.tersteege.nl 

 Mandwerk www.manden.nl 

 Groene wand www.urbangreencompany.nl 



Deze tuin is voor mensen die ont-
stresst, gepamperd en ondersteund 
willen worden in hun zoektocht 
naar een gezond en groen leven. 
Ont-prikkelen is belangrijk. Planten 
en bloemen worden in deze tuin als 
buffer gebruikt tussen de drukke 
buitenwereld en de behoefte aan 
rust. De borders bestaan uit planten 
met fijne blad- en stengelstructuren. 
Geen heftige kleuren of extreme 
vormen in deze tuin. De vlonder is 
gemaakt van onbehandeld Douglas 
hout en ligt ingeklemd tussen twee 
betonnen keerwanden voor rust 
en eenheid. In de vlonder bevinden 
zich een aantal ovaalvormige 
plantvakken met onder meer Astilbe 
chinensis ‘Mighty Pip’, Thalictrum 
‘Anne’ en Eryngiun ebract. De 
zwevende pergola waaraan manden 
gevuld met kamerplanten hangen, 
creëert een intieme ruimte. Ook 
(geneeskrachtige) kruiden passen 
goed in deze tuin. Eén wand is 
voorzien van klimop met een matte, 
glazen plaat ervoor waardoor een 
serene, gefilterde sfeer ontstaat. 
Meubels zijn wit of transparant. 
Transparante glasobjecten 
ondersteunen deze trend. In deze 
tuin kom je tot rust. IN
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MET DANK AAN:
 Vlonder www.outdoorlifegroup.nl 

 Waterplanten www.moerings.nl 

 Planten www.griffioenwassenaar.nl en www.rijnbeek.com 

 Hangpotten www.edelman.eu en www.manden.nl 



In deze tijd is ook een groep mensen 
juist op zoek naar verandering en 
uitdagingen. Als tegenwicht voor het 
‘perfecte plaatje’ groeit de interesse 
in imperfectie en vrijheid. Zeker geen 
regels. Deze behoefte wordt gemengd 
met straat-invloeden uit de hip-hop 
scene. Onconventioneel, onorthodox en 
persoonlijk zijn de sleutelwoorden. Deze 
tuin is een knipoog naar die stijl. In de 
tuin bestaan de meubels en accessoires 
uit zowel gerecyclede als industriële 
materialen zoals stelcon platen die 
de rauwe uitstraling onderstrepen. 
De muren zijn beschilderd met graffiti 
en onderbroken door schermen van 
restmateriaal van aluminium platen. De 
ontwerper heeft gekozen voor betonnen 
tafels en halfverharding die de tuin 
een straatachtige uitstraling geven. De 
gekleurde en donkere plantenbakken 
met planten matchen met de graffiti 
en steken vrolijk af bij de bestrating. 
De grote betonnen tafels zijn bedoeld 
om op te chillen en kunnen als podium 
dienen om bijzondere objecten te 
tonen. De verschillende terrasjes zijn 
van hergebruikte materialen en voeren 
water af of laten het door. De tuin zal 
niet door iedereen worden gewaardeerd 
maar zelfs insecten zoals vlinders en 
bijen kunnen hier door de keuze van 
de beplanting terecht. Onder meer 
Scabiosa ‘Red Velvet Scoop’, Rudbeckia 
‘Little Gold Star’ en Gaura. ST
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MET DANK AAN:
 Potten www.capi-europe.com 

 Regenton www.martensgroep.eu 

 Accessoires www.edelman.eu 

 Voegsplit Black Sparkle www.mo-b.nl 

 NCB grastegels en GeoVegetale www.mbi.nl 



DE LEVENDE TUIN 
Voor de tuinbranche is duurzaamheid een ongelofelijk belangrijk thema. 
Niet alleen voor de producten en diensten, maar ook in de educatieve 
rol die de branche kan vervullen richting de consument. De emancipatie 
van het groen zet door. Hoe richt je de tuin in waarin water kan worden 
opgevangen en waar bomen je beschermen tegen de hitte? De Levende 
Tuin waarin vlinders, vogels, bijen en allerlei andere insecten en beestjes 
kunnen leven, staan voor een gezonde tuin voor mens en dier. We willen 
voor hen groene wegen waarlangs ‘bed and breakfasts’ liggen, zodat 
bijvoorbeeld vlinders van Den Helder naar Heerlen en van Den Haag 
naar Hengelo kunnen vliegen. In dat streven past ook ons nieuwe doel 
om in 5 jaar tijd ‘een Veluwe aan natuur erbij’ te creëren in de voor- en 
achtertuinen in heel Nederland. Ieder jaar 2 m2 tegels eruit en op die 
plaats een boom, vaste planten, gras of een vijver erin. Zo heeft iedere 
tuin over vijf jaar 10 m2 meer groen en dat staat gelijk aan de oppervlakte 
van één park de Hoge Veluwe. Dat is gezond voor ieder levend wezen!
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COLOFON
Tuinbranche Nederland is de initiator van 
de trendtuinen 2020 die een vertaling zijn 
van de tijdgeest en de daarbij behorende 
waardetrends. De trends zijn in gezamenlijkheid 
met Bloemenbureau Holland, iBulb en Bureau 
Nijman en Van Haaster tot stand gekomen. 

Ontwerp Trendtuinen Wim Wijsman 
Realisatie Wim Wijsman en Huiting Hoveniers
Fotografie en eindregie styling Maayke de Ridder
Locatie Tuincentrum Huiting, Vianen
Opdrachtgever Tuinbranche Nederland

Redactie Trendgids Brenda Horstra
Vormgeving Trendgids Claire Brinkman   
 



MEER INFORMATIE
Tuinbranche Nederland
Brenda Horstra
brenda.horstra@tuinbranche.nl
06 53 88 45 15TR
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