IDEETUIN

MET 3 TERRASSEN, CAMOUFLAGE-BAMBOE,
SPEELRUIMTE, HEEL VEEL BLADVORMEN...EN MEER
De voor- en achtertuin bij
deze twee-onder-een-kap
woning uit de jaren vijftig
hebben een metamorfose
ondergaan. De tuin was
onopvallend, een beetje verwaarloosd en nodigde niet
uit om naar buiten te gaan.
Nu kan het jonge gezin
genieten van het buitenleven
in een heel persoonlijke en
vooral groene tuin.

A

ls het even kan, zijn Martijn, Marjan, hun dochter
Selina en zoontje Gio buiten. Daarom wilden ze graag
een fijne tuin voor de hele familie, met veel ruimte
om te eten, te zonnen en te spelen. Freek de Gruijter
(www.degruijtertuinen.nl) verzorgde het nieuwe ontwerp en de
aanleg van de tuin.
Voor de kinderen is veel (speel)ruimte gecreëerd. Op het
zonneterrasje is een zandbak, er is een gazon en het verhoogde
terras is ideaal om een tekening op te maken met stoepkrijt. Selina
kan rondjes fietsen op haar driewieler, schommelen onder de
pergola of met mama in de hangmat liggen.
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IDEE 1 Een strakke pergola boven het pad deelt de ruimte in en geeft

de mogelijkheid tot het ophangen van een schommel. De schutting
is begroeid met de wingerd Parthenocissus tricuspidata. Daarvoor
onder andere de hortensia Hydrangea arborescens ’Annabelle’.

IDEE 2 Boomspiegels worden volop benut als plantvak. De

boomspiegel van de bijzondere schijnbeuk (Nothofagus), met heel fijn
blad, is gevuld met blauw schapengras (Festuca glauca). Rechtsboven het
blad van een vijg. Op de foto ernaast zie je aan de voet van de sierpeer
groot kaasjeskruid (Malva sylvestris) en irissen. In het gazon de sierappel
Malus ’Red Sentinel’ met daaronder lampenpoetsergras (Pennisetum).
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IDEE 3 De bamboe Phyllostachys vivax ’Aureocaulis’ heeft opvallend de wintergroene hemelse bamboe (Nandina domestica). Rechtsonder
gele stengels, die mooi contrasteren met het donkergroene blad.
Wanneer je het onderste blad wegknipt, zijn de stengels nog beter
te zien. Bovendien creëer je zo wat meer ruimte en licht voor een
andere plant, zoals hier de kruipende vorm van de amerikaanse sering
(Ceanothus thyrsiflorus var. repens).

een schaduwrijk hoekje bij de berging met onder andere rododendron,
varens en Hydrangea arborescens ’Annabelle’. De heesters krijgen
jaarlijks een snoeibeurt. Als planten elkaar gaan verdringen worden ze
teruggeknipt.

de foto linksonder zie je een hoekje met een leivorm van Ceanothus
’Gloire de Versailles’ met daaronder het prachtige blad van de zachte
Acanthus mollis. In de voortuin, op de foto ernaast, groeit naast de deur

sierpeer. In het gazon en op de voorgrond lampenpoetsergras
(Pennisetum), het hoge gras is struisriet (Calamagrostis). Verder
onder andere zwaardvormig blad van baardirissen en linksonder 2

IDEE 5 Bij een grote afwisseling van bladvormen en -kleuren is
IDEE 4 Elk hoekje in de tuin is benut om planten te zetten. Op er genoeg te zien en mis je de bloemen niet. Links de wilgbladige

x

4

het grote blad van Acanthus. Helemaal rechts doorbreekt een
rozemarijnwilg (Salix angustifolia) de strakke lijn van de taxushaag.
De grijsbladige sierpeer (Pyrus salicifolia ’Pendula’) is heel geschikt
voor een kleine tuin, de kroon wordt dankzij regelmatig snoeien
niet te groot. Voor een plek in de zon en goed waterdoorlatende
grond.

IDEE 6 In een leeftuin heb je nooit te veel terrassen. Deze tuin

heeft er drie. De bestrating van het eetterras bestaat uit vierkante
betontegels, doorsneden met smalle banen van Portugese granietkeitjes. Het zonneterras met zandbak is helemaal van granietkeitjes.
Omdat Martijn graag een vuurtje mag stoken is
er een vuurkorf. Betonnen u-elementen
bieden zitruimte. De schutting wordt
bedekt door het grote blad van de
wingerd.
Het derde terras, op de foto
rechtsboven, is verhoogd aangelegd en heeft over de hele breedte
één traptrede. Door het niveauverschil lijkt de ruimte groter.
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IDEE 7 Omdat er extra bergruimte

gewenst was voor tuingereedschap en
meubilair is er linksachter in de tuin een
eenvoudig tuinschuurtje gebouwd. Deze ruimte is
gemaakt van stevige palen en bouwstaalmatten, de wind waait er
dus gewoon doorheen.
Aan de buitenzijde zijn matten van wilgentenen bevestigd. Het dak
steekt over, zodat de wilgentenen beschermd zijn en lang mooi
blijven.

IDEE 8 De coniferen in de tuin van de achterburen worden

gecamoufleerd door hoge bamboe. Hier is gekozen voor
Phyllostachys vivax ’Aureocaulis’. Deze forse bamboe kan wel 5 meter
hoog worden en woekeren. Daarom is er eerst een wortelbegrenzer
geplaatst.

IDEE 9 Blauwgras (Sesleria) doet het prima in een pot, ook op
een schaduwrijke plek.
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Tekst en beeld MHGP/Modeste Herwig Locatie Familie Verstappen.
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