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Een oude schoolplaat van het Naardermeer vormde de inspiratiebron 
voor de tuin van de familie Wessels. Met twee vijvers en natuurlijk 
aandoende planten is getracht die sfeer over te brengen in de niet al 

te zonnige tuin bij hun rijtjeswoning.

              Naarder     meer aaN huis
ier hangt hij tegen de muur van het terras, 
maar vroeger kwam je hem in menig 
klaslokaal tegen: de afbeelding van het 
Naardermeer met hoog riet, waterlelies 

en tal van waterdieren. De bijzondere sfeer van deze 
schoolplaat moest verbeeld worden in de op het 
noorden gelegen achtertuin van 8 meter breed en 
15 meter diep (inclusief de garage) en in de 6 meter 
diepe voortuin. Onderhoudsvriendelijk en natuurlijk 
ogend moest het worden. In zijn ontwerp verbindt 
Freek de Gruijter de woning, de bewoners en de  
omgeving tot een harmonieus geheel. De natuur is 
voor hem geen inspiratiebron, maar een leidraad. 
Omdat de woonwijk in een waterrijk gebied ligt waar 
vroeger turf werd gestoken, kreeg de vijver de uitstra-
ling van een vennetje. De beplanting doet denken aan 
een natuurlijke begroeiing op zure, vochtige grond. 
Door voor elk plantvak plantengemeenschappen  
te ontwerpen die met elkaar in balans zijn, blijft het 
onderhoud beperkt. De ene soort wordt niet door de 
andere overwoekerd. Er is vrij dicht geplant, zodat 
al snel een aaneengesloten beplanting ontstond en 
onkruid nauwelijks een kans kreeg.
De voortuin is helemaal in dezelfde stijl gehouden. 
Ook hier een vijver met rondom sterke vaste planten, 
wintergroen of met een fraai wintersilhouet. Net als 
in de achtertuin slingert een pad van grijze beton-

klinkers tussen de planten door. Voor de gevel is een 
vak met grind en stapstenen, zodat je bij het raam 
kunt komen. De beplanting is eenvoudiger dan in de 
achtertuin en vraagt nog minder onderhoud.

Passende planten
De beplanting is divers, voor een groot deel winter-
groen en vraagt verrassend weinig onderhoud. Bij het 
samenstellen van de plantenlijst gaat Freek Gruijters 
altijd uit van de beste standplaats. Ook moet de uit-
straling van een plant passen bij de sfeer van de tuin. 
Bij de natuurlijk ogende vijver dus geen lavendel, 
maar wel Iris sibirica en hosta. In de schaduwborder 
bamboe en varens, maar geen zonaanbidders en meer 
gecultiveerde soorten zoals rozen. Minder bekende 
struiken, waaronder Frangula alnus (syn. Rhamnus 
frangula), past hij graag toe om een natuurlijke sfeer 
te creëren. De beplanting kenmerkt zich door rustige 
groepen, met daarin een op zichzelf staande boom, 
struik of een opvallende vaste plant. De eigenaars 
halen zelf af en toe wat onkruid weg, Gruijters komt 
drie keer per jaar om te snoeien en te knippen. Verder 
heeft de tuin geen onderhoud nodig.

Tekst en beeld MHGP/Modeste Herwig
Ontwerp Freek de Gruijter, www.degruijtertuinen.nl;
locatie: Fam. Wessels

H
1 I Vloeiende lijnen en een 
weelderige beplanting van o.a. 
klokjesbloem, Campanula 
portenschlagiana, en de forse 
ooievaarsbek, Geranium psiloste-
mon, met roze bloemen.
2 I De vijver met lisdodde en 
krabbenscheer doet denken aan 
een natuurlijk vennetje. 
3 I Zicht vanaf het overdekte 
terras.
4 I Zwerfkeien en de wintergroene 
Leptinella squalida camoufleren 
de vijverfolie. Verder Hosta 
’Elegans’, schoenlappersplant en 
in het water Iris sibirica.
5 I Ligularia dentata ’Othello’, de 
geeloranje bloemen verschijnen 
in augustus-september. 
6 I Juncus ensifolius met bruine, 
bolvormige bloemhoofdjes boven 
aan de stengels. 

7 I De voortuin met wildemans-
kruid, Pulsatilla vulgaris, lampen-
poetsergras en Liriope muscari.
8 I Links Miscanthus sinensis 
’Yaku Jima’, de witte pluimen zijn 
van Astilbe ’Deutschland’.
9 I Links Pyrus salicifolia en 
rechts Frangula alnus. 
10 I Pad naar de voordeur met 
duizendknoop, Persicaria amplexi-
caulis ’Speciosa’, en Liriope. 
11 I Overdekt terras met de 
schoolplaat van het Naardermeer.
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