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Wachten op een 
     waterval van blauweregen
Een wandelpad overgroeid met 
groen blad en zoet geurende 
bloemen. Vanaf het moment dat 
Maarten Goossens een berceau zag, 
raakte hij verslingerd aan het 
tuingewelf. Niet lang daarna 
verrees er een in zijn eigen tuin. Nu 
is het wachten tot de witbloeiende 
ramblerrozen en violetkleurige 
blauweregen in bloei staan. 

De nog onbegroeide berceau volgt de gebogen border met vijver.

Zelfgebouwde berceau

“De tuin was verwilderd en bestond uit een grote 
hoeveelheid tuinkamers, toen ik het huis kocht”, 
vertelt Maarten Goossens. “Maar in mijn hoofd 
zag ik de blauw en wit bloeiende tuin al voor me.” 
Dat dit zijn lievelingskleuren zijn is vanaf de 
buitenkant van het huis al te zien: de muren zijn 
wit, met daklijsten, deuren en luiken in ijlblauw 
geschilderd (‘Light Blue’ van Farrow & Ball).  
“Die kleuren zullen binnenkort ook te zien zijn 
langs de berceau”, zegt hij enthousiast. 
Die berceau is de blikvanger in de tuin. Het 
halfronde gewelf volgt het pad, is 25 meter lang en 
zo’n 2 meter breed. Maarten: “Straks zullen er 
negen verschillende soorten witte ramblerrozen 
bloeien en twee soorten violetkleurige 
blauweregen. Als je er dan onder loopt, word je 
omringd door een overdaad aan bloemen en de 
heerlijkste geuren. Sommige bloeien eenmalig, 
andere bloeien door zodat er een goede 
bloemopvolging is. De rozen hebben klinkende 
namen als ‘Guirlande d’Amour’, ‘Prosperity’ en 
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De eerste berceau werd in de zeventiende eeuw 
opgetrokken. Aanvankelijk waren ze vooral te  
vinden in  kasteel- of kloostertuin. In die tijd was een 
zo blank mogelijke huid voor adellijke dames name-
lijk in de mode. Om toch even in de buitenlucht te 
kunnen zijn, kwamen er berceaus. Daarbij werd de 
haagbeuk (Carpinus betulus) gebruikt in de kasteel-
tuin en fruitbomen in de kloostertuin. 

Vergroeid en verbonden
Een berceau is een pad met aan beide zijden een 
dichte begroeiing, waarbij de planten aan de boven-
kant aan elkaar verbonden zijn of in elkaar vergroeid 
raken. Meestal wordt er gebruiktgemaakt van een 
hekwerk om vorm en voldoende ondersteuning aan 
de beplanting te geven.
Een berceau wordt ook wel loofgang genoemd, als  
verwijzing naar de loofbomen waarmee de berceau 
oorspronkelijk werd gevormd.  
Naast de traditionele ronde vormen van de palen, 
kunnen ook rechte balken toegepast worden. De 
maat is belangrijk: in volgroeid stadium moet de 
loofgang immers nog steeds een royale doorgang 
bieden. Ga daarom uit van minimaal 2 meter breed 
én 2,5 meter hoog.

Praktische tips
• Voor het aanbrengen van de palen, moeten er gaten van 
50 cm diepte worden gegraven met een grondboor. 

• Vul elk gat met droge betonmortel en giet daarna in elk 
gat een halve emmer water. Roer de massa goed door 
met een stok. In plaats van betonmortel is snelcement 
ook geschikt; dat heeft een korte droogtijd. 

• Steek de palen stuk voor stuk in de natte betonmortel en 
stel ze loodrecht. Gebruik eventueel stukjes steen als wig. 

• Laat de betonmortel 24 uur uitharden. 

• Controleer met een metseltouwtje en een waterpas of 
de koppen van alle palen op dezelfde hoogte staan. 

• Schroef de palen die overdwars liggen en de kruisvor-
men vast met behulp van houtdraadbouten en 
sluitringen.

Vlnr: Het ‘dak’ van de berceau wordt gevormd door uit elkaar getrokken kruisen. De palen zijn van duurzaam kastanjehout. Het pad is gelegd met oud-Hollandse betontegels van 50 x 50 
cm. Op de achtergrond een deel van het wit geschilderde huis met ijlblauwe raamsponningen  •   Clematis zorgt in het eerste jaar voor een blauwpaarse kleur, maar zal straks wegge-
duwd worden door de blauweregens  •  Het duurt nog wel even voordat deze blauweregen zich helemaal tot volle wasdom heeft ontplooid   •   Door de opening in de taxushaag is een 
deel van de berceau en een van de terrassen te zien.

‘Wedding Day’. Bij de blauweregen is de keuze 
gevallen op twee soorten. De Wisteria floribunda 
‘Macrobotrys’ vanwege de langste bloemtrossen – 
tot wel 120 cm lang. Aan die lengte heb ik onder 
andere de hoogte van de berceau aangepast. In 
eerste instantie zou hij een hoogte hebben van  
2 meter, maar dat zou te krap worden om nog 
onder de bloemen door te lopen. De andere 
blauweregen is de Wisteria formosa ‘Issai’, die  
ook prachtig violetblauw bloeit en geurige  
trossen heeft tot 70 cm lang.”

Droom op palen
Aanvankelijk bond Maarten de ramblers en de 
blauweregen op met rubberdraad maar dat 
droogde te snel uit. “Nu bind ik ze op met ruw 
touw”, legt hij uit. “Dat past qua kleur ook beter  
bij de eikenhouten palen. Rozen zullen hun 
groeizame leven lang opgebonden moeten 
worden. Blauweregen moet vooral in het begin 
geleid worden. Daarna zoeken ze hun eigen weg 
waarbij ze zich overal omheen slingeren. Het  
touw kan ik dan weghalen.”
Het idee voor het aanleggen van een berceau 
ontstond na een wandeling over het landgoed van 
Kasteel ’t Joppe, een landhuis in de Gelderse 
buurtschap Joppe. “Daar werd ik gegrepen door de 
berceau. Prachtig!” zegt Maarten. “Vanaf dat 
moment ben ik op zoek gegaan naar berceaus.  
In Bodnant Garden in Wales zag ik een 
indrukwekkend exemplaar met een behoorlijke 
lengte en aangeplant met goudenregen. Dat idee 
vertaalde ik naar blauweregen.” Passend bij het 
huis uit 1909 en het tuinontwerp van Anet 
Scholma van Buro Mien Ruys tekende Maarten 
allerlei vormen voor het gewelf. “Samen met 
Marcel Nieuwenhuis van De Brinker Tuinen 
kwam ik op het idee om kastanjehouten palen te 
gebruiken. Met een overkapping van kruisvormen 
konden we de bocht maken. Daaroverheen ga ik 
de twijgen leiden. Ik kan bijna niet wachten tot de 
hele berceau overgroeid is met geurende 
bloemen!”
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Enthousiaste klimmers
Naast haagbeuk en fruitbomen, roos en blauwe 
regen, volstaan alle klim- en leiplanten als 
begroeiing. Geschikt zijn:  
Akebia quinata, 
bosrank (Clematis)  
druif (Vitis) 
kamperfoelie (Lonicera) 
klimmende pronkerwt (Lathyrus latifolius) 
klimop (Hedera) 
trompetbloem (Campsis radicans).

Berceau bouwen?

Loofgang voor lady's
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