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ij haar ontwerpen gaat sferoloog Angelique Nossent uit van 
energetische waarden. ”Alle levende wezens, materialen, 
maar ook plekken stralen een bepaalde energie uit. Die kan 
uitgedrukt worden in Boviswaarden en is ook voelbaar als je 

daar een antenne voor hebt.”
Een tuin is een belangrijke ontmoetingsplek voor mensen. Ze willen er 
eten, praten, spelen en rusten. Nossent: ”Ze maken contact met elkaar, 
maar ook met de natuur, het weer, de elementen. Om te zorgen dat 
iedereen zich prettig voelt, moet er een goede balans zijn, een positief 
energieniveau. Die harmonie kan op allerlei manieren bereikt worden: 
door de juiste keuze van planten, materialen en vormen, maar ook door 
ingrepen als de aanleg van een vijver of het vellen van een boom.”
Mensen die niet goed geaard zijn, kunnen volgens Angelique baat  
hebben bij een vierkant terras. En tuiniers die snel vermoeid zijn,  
kunnen volgens haar beter geen snelgroeiende bomen als populieren 
en elzen in hun nabijheid hebben: ”Want die vragen energie. Er zijn ook 
bomen die juist energie geven: kastanje, eik, beuk.”

Fijne en enge plekken
Angelique werkt als landschapsontwerper bij de afdeling Stedenbouw 
van de gemeente Rotterdam aan inrichtingsplannen voor parken, 
pleinen en straten. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau in Oostvoorne: 

Begane Grond. Hier ontwerpt ze ook tuinen van particulieren. Daarbij 
komt haar opleiding tot hovenier goed van pas. ”In mijn werk staat sfeer 
centraal. Al meer dan tien jaar bestudeer ik alles wat daarmee te maken 
heeft. We weten allemaal dat er fijne en enge plekken zijn. Een fijne plek 
kenmerkt zich door rust, eenvoud, groen en water. Dat is tenminste zo 
op de plekken die ik als fijn ervaar. Maar mensen zijn allemaal verschil-
lend en ik zie het als mijn taak om een tuin te ontwerpen die bij de 
gebruikers past. Het moet een plek zijn waar alle leden van het gezin 
zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Als je over sfeer praat, weet 
iedereen wel zo’n beetje wat je daarmee bedoelt. Toch vinden mensen 
dat het iets ongrijpbaars is. Ze denken vaak dat ze niet precies weten wat 
ze willen, maar dat valt in de praktijk reuze mee. Ik begin natuurlijk met 
een gesprek met de tuineigenaren. Dan wil ik ook graag de plek zien en 
voelen. Het uitgangspunt is energie. Welke energie hebben de mensen, 
dieren, planten en de plek zelf? Vervolgens probeer ik alle gebruikers 

van de tuin bewust te maken van wat hun wensen precies zijn. Ook 
kinderen zijn heel goed in staat hierover mee te praten.”
Haar intensieve studie bracht Angelique tot het inzicht dat het praktisch 
is om concrete elementen te benoemen waaruit een sfeer bestaat. Bij 
het inventariseren van de wensen van de opdrachtgevers gebruikt ze een 
lijstje van tien sfeerelementen (zie kader verderop in dit artikel). Het 
begint allemaal met gevoel. Hoe zou je je willen voelen op een bepaalde 
plek? Rustig en veilig? Of juist energiek; wil je liever uitgedaagd worden 
tot actie? Dan is er het element communicatie. Iedere plek vertelt als het 
ware een verhaal. Welk verhaal moet jouw tuin vertellen? Voor sommige 
mensen geeft dit misschien nog weinig houvast. Die kunnen wellicht 
beter uit de voeten met de elementen licht, kleur, geluid, uitstraling, 
geur, klimaat, vorm en stijl.
”Aan de hand van deze tien elementen komen er duidelijke wensen 
naar voren. De kinderen willen bijvoorbeeld kunnen spelen op een 
trampoline, terwijl moeder graag een kleurige bloementuin en een  
rustig zitje aan het water heeft. Zo ontstaat een globaal ’vlekkenplan’. 
Enkele van die wensen zijn soms al in de bestaande tuin gerealiseerd, 
toch voelt iedereen dat er iets mis is. Dan is het de uitdaging voor mij 
om de losse ’vlekken’ op een goede manier met elkaar te verbinden. 
Verder komt het natuurlijk op mijn planten- en materiaalkennis 

Een sfeervolle tuin, dat willen we allemaal. Maar welke sfeer 
dan precies? Hoe weet je wat bij je past? En hoe bereik je dat? 
Angelique Nossent helpt mensen bij het beantwoorden van die 
vragen. Haar uitgangspunt daarbij is energie. Welke energie 
hebben de mensen, dieren, planten en de plek zelf? Tuin- en 
landschapsontwerper Nossent verdiepte zich in de materie en is 
nu ook sferoloog van beroep.

sferoloog over     tuin & energie

Sferologie 
Angelique Nossent is sferoloog: een professionele 
sfeermaker. Ze ziet zichzelf als bruggenbouwer in 
haar vakgebied, de sferologie. ”Ik ben als het ware de 
verhalenverteller, de boodschapper van het algemene 
idee. Ik probeer zoveel mogelijk mensen om me 

heen te verzamelen, die handen en voeten aan het 
begrip kunnen geven. Bijvoorbeeld specialisten op 

het gebied van kleur en licht, die weten hoe je 
sfeerwensen kunt realiseren.” Angelique geeft als 
gastdocent het vak sfeerleer voor de opleiding 
energetisch ontwerpen bij Helicon Opleidingen 
en verzorgt ook in-company-trainingen. 
Voor particulieren ontwierp ze een sfeerspel en 
de sfeerweter, een gratis tool op haar website 
om de sfeer van een plek te beoordelen. 
Met de uitkomst kun je zelf het hoogst scorende 
stressvolle sfeerelement aanpassen. Kijk op 
www.sfeerweter.nl en www.beganegrond.nl.
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De 10 Sfeerelementen 

licht
Er zijn twee soorten verlichting voor in de tuin. Functioneel 
licht (het slot van huis- of schuurdeur kunnen vinden) en 

sfeerlicht (net even die donkerte wegnemen of een bijzondere 
boom of plek aanlichten versterkt de relatie binnen-buiten).

Kleur
Kleur is heel persoonlijk, daarom is het belangrijk een 

kleurenplan van je tuin te maken voor zowel de beplanting 
als de meubels en ornamenten. Dit kleurenplan is natuurlijk 

afgestemd op alle bewoners en gebruikers van de tuin.

geluiD
De tuin aantrekkelijk maken voor vogels kan door bijvoorbeeld 

nestkastjes op te hangen, voerplanken aan te brengen of 
drinkmogelijkheden te bieden. De kans op zang of ander 

vogelgeluid wordt dan groter. Een fontein of stromend water 
geeft weer een andere belevenis.

communicatie
Welk verhaal wil je vertellen aan jezelf en aan eventuele 
bezoekers aan je tuin? Is de tuin speels of netjes? Welke 

boodschap breng je over en hoe geef je die boodschap vorm?

uitStraling
Smaken verschillen. Passen de smaken van iedereen die de 
tuin gebruikt goed bij elkaar, of moet je een logisch verband 

zoeken om er een samenhangend verhaal van te maken?

gevoel
Je eigen gevoel leggen in een tuinontwerp kan vooral door op 
maat en schaal te letten. De verhouding tussen verharding en 

beplanting geeft hier richting aan en bepaalt of je je prettig 
voelt. Maak je terras niet te klein; reken op 1 vierkante meter 

per persoon exclusief tafel.

vorm
Vormen bepalen mede het gevoel; je voorkeur voor vormen 
en de uiteindelijke keuze bepalen het karakter van de tuin. 
Strakke vormen zoals een vierkant zorgen voor aarding, en 

ronde vormen geven lucht en ruimte.

Stijl
Bij een stijlvoorkeur wordt materiaalkeuze gemakkelijker. 

Romantisch, nostalgisch, modern en strak of speels en rond? 
Geef je gevoel de ruimte bij het kiezen van de stijl; deze ligt 

voor een langere tijd vast in je ontwerp.

geur
Bij de keuzes van beplanting is het van belang stil te staan bij 
geur. Waar zou je bepaalde geuren willen en waar juist niet?  

Geuren roepen herinneringen op en zijn belangrijk bij het 
onthouden van gebeurtenissen.

Klimaat
Buiten is de temperatuur niet te regelen, maar de 

materiaalkeuze zorgt voor een temperatuursbeleving. Het 
maakt nogal uit of je met warm hout werkt of met koud staal.

aan als het gaat om de vertaalslag van 
sfeerwensen naar concrete keuzes. Als 
op een bepaald punt een lichtbron 
gewenst is, dan is het niet verstandig 

om zomaar een lampje op te hangen. 
Ik weet wat er verkrijgbaar is en wat het effect is van de 

verschillende materialen.”

Valkuilen
Wat voor problemen komen mensen tegen als ze aan de slag gaan om 
sfeer in hun tuin te brengen? ”Het kan zijn dat wel aan alle elementen 
is gedacht, maar dat er iets hapert aan de schaalvoering. Wat ook vaak 
gebeurt, is dat de derde dimensie vergeten wordt. Men is dan blijven 
steken in het platte vlak, maar er ontstaat pas een geborgen sfeer 
in een tuin als er ook hoogtewerking is, door bomen of hoog 
opgaande struiken. En wat te denken van de vierde dimensie: tijd. 
Tegenwoordig wil men graag meteen resultaat zien, terwijl het met 
levend materiaal natuurlijk wel eens even kan duren voordat de 
juiste proporties zichtbaar zijn. 
Dan is er nog de valkuil van de verleidingen. Je loopt bijvoorbeeld in 
een tuincentrum, ziet een mooie plant en voor je het weet heb je hem al 
in je karretje geladen. Maar je moet je steeds bij al je keuzes afvragen wat 
ze kunnen toevoegen aan jouw persoonlijke sfeer. Andere verleidingen 
zijn vermomd als hypes. Je kunt best trends volgen, maar ze mogen 
niet leidend zijn bij de inrichting van je tuin. Mijn advies is om het te 
beperken tot de accessoires. De hoofdstructuur van je tuin is iets voor de 
lange termijn, die moet twintig jaar of langer mee kunnen.”

Tips om sfeer te maken
Wat kunnen lezers zelf doen om de sfeer in hun tuin te verbeteren? 
Angelique geeft graag wat tips. ”Je begint met het wensbeeld van het 
gezin duidelijk te maken. Dat kan goed aan de hand van de elementen-
lijst. Iedere tuingebruiker noteert per element een rapportcijfer en geeft 
daarmee zijn prioriteit aan. Als je die lijstjes naast elkaar legt, zie je 
welke elementen hoog op de prioriteitenlijst scoren. Vervolgens kun je 
een ’moodboard’ maken, waarop je met knipsels en foto’s de gewenste 
sfeerelementen visualiseert. Dan maak je een plattegrond van de tuin, 
waarop je verschillende plekken omcirkelt. In die cirkels noteer je de 
uiteindelijke keuzes die je met elkaar gemaakt hebt. Met behulp van dit 
vlekkenplan maak je het definitieve plan.”

Tekst Meta Snijders  Beeld Isabelle Hattink
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De tuinen op deze pagina zijn ontworpen 
door Angelique Nossent.


