1

IDEE
TUIN
2

44

G ROE I&BLOE I–SE PTE M B E R–2015

MET SPEELHUISJE,ZANDBAK,
ORGANISCHE VORMEN, VEEL
GROEN EN MEER...

De tuin van 10 bij 5 meter achter een
rijtjeswoning in een nieuwbouwwijk moest
onderhoudsvriendelijk worden met veel
groen en speelruimte voor de kinderen.
Ontwerper Freek de Gruijter koos voor
een ontwerp met organische vormen en
een doorlopende bestrating. De tuin is nu
twee jaar oud en de familie voelt zich er
helemaal thuis.
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IDEE 1 De kleine achtertuin biedt volop mogelijkheden
voor de kinderen om te spelen zonder dat er losse
speeltoestellen geplaatst zijn. Freek de Gruijter:
”Dat werkt ruimtebesparend in zo’n kleine tuin.
Bovendien wilde ik liever zo min mogelijk
plastic gebruiken, dat is zo sfeerbepalend.” De
schommel hangt aan de stevige pergola bij het
schuurtje en neemt geen extra ruimte in. Ook is
er voldoende bestrating in de tuin om te fietsen.

woonkamer kijk je tussen de planten door naar de
tuin. Het fijne blad van een katwilg (Salix viminalis)
camoufleert de bakstenen muur van de uitbouw van de
buren. Aan de andere kant is tegen de gevel ruimte gemaakt
t
IDEE 2 Freek: ”Het speelhuisje heb ik samen
voor
wat lagere wintergroene siergrassen, herfstanemonen en
le c
e
s
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met de opdrachtgever ter plekke op maat gemaakt.
de vingerplant (Fatsia).
Voor de wanden zijn schaaldelen gebruikt. Het dak bestaat uit een
frame van ronde palen met daarop schaaldelen en worteldoek. IDEE 4 De zandbak ligt ingeklemd tussen het pad en het iets
Hierop liggen grasplaggen met vetkruid, inmiddels groeien er ook bol gelegde gazon. Hij is afgezet met ronde paaltjes en sluit goed
sneeuwklokjes op het dakje.” Het speelhuisje is niet groot, maar je aan bij de rest van de tuin. Het zand ligt iets dieper, zodat de
kinderen gemakkelijk op de rand van de bestrating of op het gras
kunt erin zitten op een plank die aan de wand is bevestigd.
kunnen zitten. Als ze te groot worden voor de zandbak, is het heel
IDEE 3 Zelfs direct voor de schuifpui ontbreken tegels, zo is eenvoudig om hem te vervangen door een vogeldrinkschaal of het
er een plekje voor het hoge struisriet (Calamagrostis). Vanuit de gazon een stukje groter te maken.
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IDEE 5 De Gruijter: ”Voor de plantvakken heb ik natuurlijk

ogende planten en inheemse soorten gekozen. Door die
losse, weelderige beplanting ziet de tuin er heel anders uit
dan de gemiddelde nieuwbouwtuin. De planten temperen als
het ware de strakke lijnen van de bebouwing en geven je het
gevoel in je eigen stukje natuur te zitten.”
Vanaf het terras gezien breken de bladeren de strakke lijnen
van de gevel. Voor de uitbouw van de buren is een plantvak
gevuld met het hoge vedergras Stipa gigantea, kaardenbol
(Dipsacus), beemdkroon (Knautia macedonica) en kattenkruid
(Nepeta). Is het plantvak naast het tuinschuurtje staat een
bijzondere plantencombinatie, hier groeit de kaardenbol
samen met Perovskia, het siergras Deschampsia, vlier en
wintergroene eucalyptus.

IDEE 6 Er is gestreefd naar een zo groen mogelijke

’speeltuin’. De tuin is nog jong, maar zal steeds groener
worden. De schutting aan de linkerkant is helemaal begroeid
met klimop. (Aan de rechterkant is wingerd geplant.) De
pergola mag nog helemaal begroeid raken met wintergroene
kamperfoelie (Lonicera henryi). De schutting achterin wordt
gecamoufleerd door bamboe en het fijne blad van de valse
christusdoorn (Gleditsia), die ook de inkijk tegen moet gaan
houden. De planken mogen nog wat meer versierd worden
door het blad van de wingerd.
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IDEE 7 De al aanwezige tegels en klinkers zijn opnieuw

gebruikt, om de kosten te beperken en het milieu minder te
belasten. De bestrating heeft geen strakke lijnen, de tegels en
klinkers zijn in een onregelmatige vorm rond de plantvakken
en het gazon gelegd. Het gras mag gerust een beetje tussen de
klinkers groeien en er zijn overal kleine hoekjes waar ruimte
is voor zaailingen. Freek: ”De tegels liggen in dwars geplaatste
stroken waarbij de tussenruimte is opgevuld met plat gelegde
waalformaat klinkers. Dat geeft een speels effect, zonder dat
]
het rommelig oogt.”

Tekst en beeld MHGP/Modeste Herwig
Ontwerp Freek de Gruijter, www.degruijtertuinen.nl
Locatie Familie Van Ravenhorst
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