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uinontwerper Freek de Gruijter ontfermde zich 
over de schaduwrijke, op het noorden gelegen 
stadstuin van 8 bij 8 meter. Bij de woning kwam 
een ruim terras van grijze betontegels, er is een 

vlonderterras, een vijver en rondom beplanting. Vaste  
houten bankjes zorgen voor extra zitruimte. Joggie Taute en 
Karen Duffy komen uit Zuid-Afrika en wilden in hun  
Nederlandse tuin graag een weelderige, groene beplanting 
die hen een beetje aan hun vaderland doet denken. Joggie: 
”Dat is heel goed gelukt, de tuin is bijna het hele jaar door 
groen en we voelen ons hier echt thuis. Gelukkig hoeven we 
heel weinig tijd te besteden aan tuinwerk. We knippen af en 
toe wat bamboescheuten weg als het te veel wordt. In het 

De tuin moest weelderig en groen 
worden, een beetje zoals in hun vader-
land Zuid-Afrika. Maar hij mocht niet 
te veel onderhoud  vragen. Met veel 
bamboe en andere bladplanten is dat 
gelukt: ”We voelen ons hier helemaal 
thuis en ik denk dat we maar vier uur 
per jaar in de tuin werken”, aldus 
eigenaar Joggie Taute.
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voorjaar maken we alles schoon en zetten we een paar 
zomerbloeiers in de bakken. Ik denk dat we maar vier uur 
per jaar in de tuin werken. De tuin zorgt verder voor zichzelf. 
Freek komt wel twee keer per jaar even langs, hij verzorgt 
dan de vijver en sluit het water af voordat het gaat vriezen.”

Grindstrandje
Joggie en Karen wilden graag een vlonderterras en een vijver, 
omdat ze het fijn vinden om bij het water te kunnen zitten. 
’s Zomers zijn ze zoveel mogelijk in de tuin. Twee bear chairs 
op het terras bij de woning vangen de ochtendzon, de lounge-
hoek krijgt nog wat avondzon. Freek de Gruijter: ”Er lag een 
grote betonnen plaat in de tuin. Om die weg te werken heb 
ik er de vlonder voor de loungehoek bovenop gemaakt. 
Daarnaast kwam de vijver, zodat je dicht bij het water kunt 
zitten.” Het is een folievijver, twee aan palen bevestigde latten 
houden de folie op zijn plaats (sandwichconstructie). Aan de 
voorzijde wordt de vijverrand gecamoufleerd door de iets 

overstekende betontegels van het terras. Aan de achterzijde is 
een grindstrandje. De latten van de vijver lopen tot halver-
wege het strandje door. Boven het waterniveau worden ze uit 
het zicht gehouden door grind. Bij het graven van de vijver is 
hier een kom gemaakt, waar het grind in blijft liggen en niet 
naar de bodem zakt. De grens van de vijver is op deze manier 
onduidelijk, en dat past mooi bij de natuurlijke uitstraling. 
Via de vlonder kom je op het grindstrand, waar je in de 
zomer kunt pootjebaden. Vanaf het bankje is er goed zicht 
op het heldere water, de waterlelie en de vissen. Gezien de 
overgroeide staat van de bank, is dit waarschijnlijk niet de 
meest favoriete zitplek van Karen en Joggie.
De tuin ligt midden in het centrum en wordt aan de 
achterzijde begrensd door een bijna 10 meter hoge loods. 
Joggie: ”De wand was erg aanwezig en bepaalde de sfeer in 
de tuin.” De Gruijter heeft er een groene wand van gemaakt 
door er een klimhortensia en een wingerd tegenaan te laten 
groeien. Beide klimmers kunnen heel hoog worden en 
verdragen schaduw. In het begin hebben ze wat hulp nodig, 
maar daarna hechten ze zich zelf aan de gladde wand. In 
juni zijn er witte bloemen van de klimhortensia; de wingerd 
is in het najaar heel mooi vanwege de herfstkleur. Ervoor 
groeien de bamboe Pseudosasa japonica en Phyllostachys 
aurea. Het lichtgroene blad van de laatste licht de donkere 
hoek van de schaduwrijke tuin mooi op. Wortelbegrenzers 
houden deze woekeraars in toom.

Bladplanten
Een paar potten met geraniums en fuchsia’s zorgen voor 
een rood accent, verder gaat het hier voornamelijk om de 
bladplanten. Lichtgroen van de bamboe en Fatsia japonica,  
donkergroen van wintergroene Viburnum davidii, midden-
groen van Aralia, blauwgroen van Hosta ’Elegans’ en rood-
bruin van de japanse esdoorn. Fijn blad van bamboe en 
siergrassen contrasteert met grote bladeren. Freek: ”Omdat 

Joggie en Karen uit Zuid-Afrika komen, heb ik met bijzondere 
bladplanten ook voor een tropisch tintje gezorgd. Zo is er 
het grote blad van de trompetboom Catalpa x erubescens 
’Purpurea’, die in het voorjaar prachtig paarsachtig uitloopt. 
Verder verschillende soorten bamboe, waaronder Fargesia 
’Jiuzhaigou’, een fijne, overhangende bamboe die ik graag 
gebruik. Hij woekert niet en is ook geschikt voor een wat 
kleinere ruimte. Het aparte blad van de duivelswandelstok 
(Aralia alata) vind ik goed in de sfeer passen, het heeft iets 

exotisch. Eronder heb ik blauwgras (Sesleria nitida)  geplant, 
de kleur van dit wintergroene gras sluit goed aan bij de beton-
tegels. Op een beschutte plek - vlak bij het raam, zodat je hem 
vanuit de woonkamer kunt zien - staat een Fatsia japonica met 
groot, tevens wintergroen blad.” De vele groenblijvers maken 
dat deze stadstuin ook in de winter mooi is om te zien.
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