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3 I Hebe ’Silver Dollar’. 4 I Lonicera x purpusii. 5 I Helleborus en struikveronica. 6 I Carex morrowii ’Variegata’ en schaal met Campanula poscharskyana.

weinig-werk-tuin
e tuinen die Freek de Gruijter ontwerpt, vragen weinig onderhoud.
Zijn uitgangspunt is boeiende
en plantrijke tuinen, waarin niet
wekelijks gewerkt hoeft te worden. De tuineigenaars moeten vooral kunnen ontspannen
en van hun tuin genieten. Desgewenst komt
Freek elk voorjaar de struiken en klimplanten
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snoeien en de plantvakken bemesten.
Zo ook in de tuin van Mieke Schoonderbeek
bij een drive-in-woning uit de jaren zeventig
van de vorige eeuw. De woonkamer en keuken
liggen op de eerste verdieping, dus ook van
bovenaf moet de tuin het hele jaar boeien.
Mieke houdt wel van tuinieren, maar het mag
niet veel tijd vragen. Een eenvoudige beplan-

1 I Het grind komt terug in de gevel van de woning. 2 I Zicht vanaf het bankje achter in de tuin.

ting met veel bladplanten is bij haar favoriet.
De gevel van de woning is met grind bekleed.
Dezelfde tint grind is gekozen voor het grindplein, zodat er een verbinding ontstaat met de
woning. Rondom de woning is veel gemeenschappelijk groen, vanuit de tuin loop je zo het
park in. De beplanting van de tuin sluit goed
aan bij de stijl van deze aangrenzende openbare beplanting. En zo zijn de wensen van de
bewoner, de stijl van de bijzondere woning en
de groene omgeving bij elkaar gekomen.
De tuin is 10 meter lang en 6 meter breed.
Bij het huis ligt over de hele breedte een vrij
zonnig terras van betontegels. Het centraal
gelegen grindplein heeft een organische vorm
en wordt naar achter toe smaller, zodat de
tuin dieper lijkt. Vanaf het plein loopt een pad
naar een klein schaduwterras achterin, daar zit
je helemaal tussen het groen en uit het zicht.

Een oude rododendron is omgevormd tot een
kleine meerstammige ’boom’. Een deel van de
dikke stammen is helemaal weggehaald. Ook
zijn de onderste zijtakken weggesnoeid, zodat
er onder de kroon nog ruimte is voor andere
planten. Een goede oplossing voor oude
struiken die te veel ruimte in gaan nemen.

Milieu
Om het milieu zo min mogelijk te belasten is
gebruik gemaakt van inheemse materialen en
recycling. Voor het grindplein en de paadjes
zijn riviergrind en zwerfkeien gebruikt. Het
terras bij het huis bestaat uit hergebruikte
30 x 30 tegels, op hun kop gestraat, met als
accent stroken antracietkleurige opsluitbanden
(20 x 100 x 5 cm, Schellevis).
Vanwege het winterbeeld is gekozen voor veel
groenblijvers, zoals zegge (Carex), rodo-

dendron, blauwe bes (Vaccinium corymbosum),
de sneeuwbal Viburnum davidii, klimop,
klimmende kamperfoelie (Lonicera henryi) en
schoenlappersplant (Bergenia). Onder de hortensia’s groeit Pachysandra. Net nieuw geplant
tussen de hortensia’s is de kornoelje Cornus
kousa var. chinensis. Bij het grote terras ligt in
het grind een ’eilandje’ van varens en hemelse
bamboe (Nandina domestica). Deze bijzondere
heester behoudt zijn blad en is winterhard tot
ongeveer -10 ˚C. Vanwege de beschutte ligging
van de tuin gaat het hier al jaren goed. Ook
apart is de wintergroene Leucothoe fontanesiana
’Rainbow’, die hier in een lange bak groeit. Het
blad is wit gevlekt met iets paars, de hoogte is
ongeveer 80 centimeter.
Ook al is dit geen bloementuin, er bloeit het
hele jaar toch wel iets. De kamperfoelie
Lonicera x purpusii is een blad- 2

7 I Achterin zit je in het groen en uit het zicht. 8 I Leucothoe fontanesiana ’Rainbow’.

Links I Mieke Schoonderbeek.
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Een grindplein met daaromheen veel groenblijvende
planten, dat is kort
samengevat de tuin van
Mieke Schoonderbeek in
Leusden. Met deze tuin heeft
ontwerper Freek de Gruijter
helemaal voldaan aan haar
voornaamste eisen: veel
groen, maar weinig werk
en het hele jaar mooi. Ook
vanaf de eerste verdieping.
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Jaarrond
mooi groen!

(Aralia elata) is als solitair toegepast, midden in
een pleintje van grotere zwerfkeien. De crèmewitte bloempluimen verschijnen in augustus,
later volgen zwarte vruchtjes en kleurt het blad
opvallend oranje. Rondom zijn de schuttingen
begroeid met diverse klimplanten: klimop,
kamperfoelie, schijnaugurk (Akebia) en
bramen. Het terras wordt opgefleurd met

enkele potten met Astilbe en kruipende
klokjesbloem. In de winter bloeit hier
helleborus, ton sur ton gecombineerd met de
]
struikveronica (Hebe ’Silver Dollar’).
Tekst en beeld MHGP/Modeste Herwig
Ontwerp Freek de Gruijter, www.degruijtertuinen.nl.
Locatie Mieke Schoonderbeek

www.buzzy.nl

verliezend struikje, dat al vanaf februari bloeit
met kleine witte, geurende bloemen. In het
voorjaar bloeien het krentenboompje, de rododendrons en de schoenlappersplant. Tussen
de hortensia’s staan narcissen; sneeuwklokjes
en wilde hyacinten bloeien onder de rododendrons. In de zomer zorgen verschillende
hortensia’s voor kleur. De duivelswandelstok

A fresh look at seeds
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