Lang voor de Urban Jungle trend zijn intrede deed, had
tuinontwerper Harry Pierik al een serre voor tropische
planten. Achter zijn monumentale stadspand waan je je
in een regenwoud, tussen watervallen van orchideeën,
vleesetende planten en Tillandsia.
TEKST MIRJAM ENZERINK FOTO’S SIETSKE DE VRIES

Tropische
binnentuin
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Net als in Guadeloupe
De sfeer van het tropisch regenwoud dat Harry in Guadeloupe bezocht,
komt terug in zijn eigen huis. “Ik wilde dat overweldigende junglegevoel
vangen. Dat bereik je door een grote verscheidenheid aan planten te
gebruiken. Het tropisch regenwoud is immers het summum van biodiversiteit.” Bij het opbouwen van de plantenwand combineerde Harry, net als
in zijn tuinen, steeds soorten met contrasterende bladvormen, -kleuren
en -texturen. Bromelia’s met hun felle bloemkleuren naast varens. Groen
orchideeënblad naast bonte begonia’s. De opvallende bekers van vleesetende planten tussen bladcactussen. “Tussendoor weef ik dan de zilvergrijze sprietjes van Tillandsia en miniatuurorchideeën. En daar hang ik dan
weer kleine orchideetjes tussen. Steeds in een onvoorspelbaar ritme. Zo
ontstaat er diversiteit en toch ook een soort eenheid.”

1 Met groene en bloeiende tropische planten geeft Harry de serre achter zijn
huis een junglekarakter.
2 Zelfs de bak met de cactusverzameling is voorzien van klimmaterialen, zodat
Tillandsia en miniatuurorchideetjes (Cattleya aclandiae) hier kunnen groeien.
3 Het vrouwenschoentje dankt haar naam aan de vorm, die iets van een
elegante damesschoen weg heeft. Dit is variëteit Paphiopedilum ‘Pinocchio’.
4 Harry toont de bloemen van de juweelorchidee, Ludisia discolor. “Deze wand
zit vol met details die elkaar overlappen; je weet niet waar de ene plant
begint en de andere eindigt.”
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TIP
Orchideeënkweker
Wubben in Hollandse
Rading verkoopt plankjes
van gaas met veenmos erin,
waarop miniatuurorchideetjes kunnen
groeien.

D

e dag begint voor Harry en Bep
Pierik steevast met een ontbijtje
in de serre. Omringd door

tropische planten wanen de tuinontwerper en zijn vrouw zich hier in hartje
Zwolle in een tropisch regenwoud. “Als
kind was ik al gefascineerd door de
tropen”, vertelt Harry. “Een droomwereld
van groene planten, exotische bloemen
en kleurrijke vogels was het. Zodra ik op
mezelf woonde, maakte ik in huis sfeer
met orchideeën en cactussen.”
Toen de houten serre achter zijn monumentale stadspand aan vervanging toe
was, ontwierp Harry zelf een nieuwe,
glazen wintertuin. Groter, hoger, goed
geïsoleerd én helemaal van zonwerend
glas; het ideale klimaat voor een botanische tuinkamer. Op regenachtige en
koude dagen trekken de bewoners zich
hier graag terug tussen het groen. “Ik ben
niet zo dol op de winter. Om die reden
staat mijn tuin vol met prille lentebloeiers,
waaronder 350 verschillende sneeuwklokken. Ze geven de winter een duw.
Om dezelfde reden is dit tropische gevoel
in huis zo fijn. En de serre appelleert ook
aan ons verlangen naar romantiek. We
hebben hier onze eigen, groene wereld
gecreëerd. Een fantastische verbinding
tussen huis en tuin bovendien.”
De aluminium serre leunt tegen de
monumentale gevel die Harry liet
afbikken. “Hij was bepleisterd, maar ik
wilde graag de stenen uit 1895 weer
zien. Ze dragen echt bij aan de sfeer.”
De muur fungeert als een kapstok voor
tientallen groene en bloeiende planten.
Ze hangen met ijzerdraad aan een stang.
“Het doel is om de serre zo groen mogelijk
te krijgen. Ik camoufleer de bouwconstructies met planten en ook de potjes zelf
laat ik begroeien. Bijvoorbeeld met
epifytische Bromelia’s en orchideeën die
in het regenwoud op bomen groeien.”
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Inspectie
Iedere ochtend en avond benevelt Harry de
planten in de serre. Hij gebruikt daarvoor
een hogedruksproeier met een pomp. Een
ventilator zorgt ervoor dat het overtollige
vocht wordt opgeslurpt. “Alle planten in de
serre hebben een hoge luchtvochtigheid
nodig. Die is hier meestal rond de dertig
procent.” Eens in de twee, drie weken klimt
de tuinman op de trapleer om waar nodig
wat extra water te geven. “Dan inspecteer ik
de planten meteen op wolluis en andere
ongeregeldheden. Daar heb je in een
afgesloten ruimte vaak wel last van. Ik
probeer ze dan met een mix van spiritus en
groene zeep te bestrijden.” Naast een
plantversterkend middel met effectieve
micro-organismen, Wipe & Clean, giet Harry
in het voorjaar en in de zomer nog een
beetje vloeibare mest. “Maar de zon blijft
hier de belangrijkste voedselbron.”
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5 Maanorchideeën, Phalaenopsis
hybriden, hebben een mooie tekening.
6 Nieuwe plantjes zet Harry over in
groene potjes, die hij hier en daar
camoufleert met plankjes met
veenmos. Daar groeien Tillandsia’s of
kleine orchideetjes tegen.
7 De bloemen van de juweelorchidee,
Ludisia discolor.
8 Van de vleesetende bekerplant,
Nepenthes alata, heeft Harry een
mooie collectie opgebouwd.
9 Tussen de varens, orchideeënblad en
zilvergrijze Tillandsia’s komen verschillende Bromelia’s tot bloei. Uit de roze
schutbladen van de Tillandsia cyanea,
ook wel mattenkloppertjes genoemd,
komen straks paarse bloemen.
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Geen sigarenbandjes
Bloeiende planten versterken het tropische gevoel in de serre. De tuinontwerper selecteert zijn planten op
bloeitijd- en duur zodat er altijd wel kleur ontluikt tussen alle groenschakeringen. Warme tinten genieten daarbij
de voorkeur, omdat die mooi opgaan in het geheel. Tussen de rode en oranje Bromelia’s en roze Tillandsia’s bloeien
talloze orchideeën. Elegante vrouwenschoentjes, gekleurde spinnetjes van miniatuurorchideeën en de juiste
XL-maanorchideeën met een bont stippel- en streepjespatroon. Toch zijn de bloemen ondergeschikt aan de
decoratieve bladvorm als Harry nieuwe soorten selecteert. “De juweelorchidee heeft bijvoorbeeld onopvallende
witte bloemetjes. Maar het blad is prachtig bruinpaars en fluweelachtig, heel decoratief. Bovendien bloeien
orchideeën relatief kort. Dus als je kiest voor een soort met opvallend blad, heb je daar toch het hele jaar plezier
van.” Van de meeste planten heeft Harry verschillende variëteiten. De vleesetende planten met hun opvallende
groene bekers zijn favoriet; ze zorgen vier seizoenen lang voor een spannend beeld in de serre. Ook de vorstgevoelige cyclaampjes zijn hem dierbaar, net als de nachtbloeiende cactus omdat die zo’n heerlijke geur verspreidt. Toch
is er geen verlanglijstje voor het scoren van nieuwe variëteiten of botanische zeldzaamheden. “Planten zijn geen
sigarenbandjes. Het gaat mij er puur om dat ik ze mooi kan inpassen in het geheel.”
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Bewonder deze planten
De serre met tropische planten is vanuit de tuin
van Harry te bewonderen. Op 20 en 21 april, 29
en 30 juni, en in het weekend van 31 augustus en
1 september 2019 zijn er weer open tuinen.
Tuinrondleidingen op afspraak (vanaf 10
personen). Meer informatie over de tuinen die
Harry ontwerpt, staat op www.tuinharrypierik.nl
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