ZITTEN IN HET GROEN
TERRASSENTUIN

Stoer en exotisch, vindt tuinontwerper Freek de Gruijter de tuin van Ben en Els Fugers.
”Netjes en verzorgd, maar toch heel ongedwongen”, zo karakteriseren zij zelf hun
L-vormige achtertuin. ”Vanuit welke hoek je de tuin ook bekijkt, hij blijft fascineren!”
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e tuin van Ben en Els Fugers was
aan een renovatie toe. Er was veel
bestrating met een randje heesters en
een grote vijver. Ze wilden graag meer
groen en twee terrassen om lekker te relaxen met
de hele familie.
Els: ”We kwamen er zelf niet uit, een nieuwe
indeling bedenken voor je tuin is nog niet zo
eenvoudig. Omdat Freek de Gruijter zo’n tien
jaar geleden betrokken was bij de aanleg van deze
tuin, hebben we hem gevraagd een heel nieuw
plan te maken. We hebben hem een lijstje van
planten gegeven die we graag in onze nieuwe tuin
wilden hebben, verder kreeg hij de vrije hand.”

Ruw hout
Tuinontwerper Freek de Gruijter heeft de aanwezige materialen zoveel mogelijk opnieuw
gebruikt, maar de sfeer van de tuin is compleet
veranderd.
Ondanks de twee ruime terrassen, oogt de tuin
van 9 bij 10 meter (inclusief uitbouw) heel groen
en weelderig. Dicht bij de schuifpui is een zonnig
eetterras. De schutting is groen dankzij klimplanten, een vijg en houten bakken met planten. De
hardhouten bakken heeft De Gruijter zelf bedacht
en gemaakt. Behalve de bakken bij de schutting,
zijn er nog een bak met daarin een banaan en
een vijverbak. Freek: ”Ik wilde graag ruw hout
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LINKERPAGINA
1 I Tuinontwerper Freek de
Gruijter.
2 I De roestige palen van het
zonnezeil passen goed bij de
stoere en natuurlijke uitstraling
van de tuin.

gebruiken voor deze bakken, zodat ze goed aansluiten bij het stoere karakter van de tuin. Ik heb
ze zelf in elkaar gezet, bewust op pootjes zodat je
kunt zien dat het een losse bak is. De bakken zijn
mobiel, je kunt ze dus ook op een andere plek
zetten. In de vijverbak zitten een pompje en een
paar kleine vissen, het is een mini-waterwereld.”
Voor de houten vijverbak is een eenvoudige sandwichconstructie bedacht. De bak is bekleed met
vijverfolie, waarna de folie aan de bovenzijde met
een hardhouten lat is vastgeklemd. Vervolgens is

de overtollige folie weggesneden. In de plantenbak is het hout bekleed met antiworteldoek,
zodat de aarde er niet uit kan spoelen.

Op een heuveltje
In het zonneterras is ruimte uitgespaard voor
een Catalpa x erubescens, een trompetboom met
vooral in het voorjaar paars getint blad. Achter de
uitbouw ligt een loungeterras met zonnezeil en
helemaal achterin is ruimte voor de afvalbakken.
Aan de andere kant, wordt de hoek van de tuin 2
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ü Houten bakken voor planten en vijver
ü Gecombineerde bestrating
ü Palissaden als afscheiding
ü Siergras in de hoofdrol
ü Tribune-border
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DEZE PAGINA
3 I De border op een heuveltje
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met o.a. witte bloemen van Aster
divaricatus en daarachter roomwitte bloemen van Persicaria
polymorpha.
4 I De mobiele vijverbak is, net
als de andere bakken, gemaakt
van ruw hardhouten planken.
5 I De palissade van ronde palen
scheidt de loungehoek af en
vormt een mooie achtergrond
voor het appelboompje en de
Miscanthus (prachtriet).
6 I Een banaan en Festuca gautieri (egeltjesgras) in de houten
bak naast de achterdeur.
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1 I In de loungehoek is het altijd
fijn zitten dankzij het waterdichte
zonnezeil en de elektrische verwarming boven de bank.
2 I Boshyacint.
3 I De beplanting doet exotisch
aan, hier o.a. Pinus wallichiana
(tranenden) met daarvoor een
Yucca. Rechtsvoor Eupatorium.

4 I Zicht vanaf de poortdeur
achterin.
5 I Het ruime eetterras bij de
schuifpui wordt omringd door
veel groen. De betonklinkers zijn
hergebruikt.

gevuld met uitbundig bloeiende vaste planten en
siergrassen. Freek: ”Deze border moet van twee
kanten mooi zijn, de planten zijn goed te zien
vanuit de woning en vanaf het eetterras, maar ook
vanaf het loungeterras. Door vanaf het tuinbeeld
van laag naar hoog te werken, zijn alle bloemen
goed te zien. Dit is nog versterkt doordat ik de
border op een heuveltje heb geplant, het is als
het ware een tribune geworden waar je tegenop
kijkt. Een bijkomend voordeel is dat inkijk van
de achterburen wordt voorkomen door de hoge
planten. Ik heb sterke planten gekozen die lang
bloeien, zoals de witte Aster divaricatus, Persicaria
(duizendknoop) en Eupatorium (koninginnenkruid). Samen met bloembollen, onder andere
boshyacinten, en de siergrassen zorgen ze ervoor
dat de border van het voorjaar tot ver in het
najaar interessant is. Zelfs in de winter trekken de
silhouetten van de vaste planten en siergrassen de
aandacht.”
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Speels materiaalgebruik
Opvallend is de combinatie van twee verschillende bestratingsmaterialen. Het grootste deel
van de bestrating bestaat uit betonklinkers; op een
aantal plekken is gebruikgemaakt van Portugese
granietkeitjes. De loungehoek is ermee bestraat,
en de grijze keitjes zijn ook gebruikt in een strook
tegen de gevel en als begrenzing van de border
en de boomspiegel. ”De betonklinkers waren al
aanwezig”, vertelt Freek ”Ik vond het jammer om
ze weg te doen, op zich zijn deze klinkers prima
te gebruiken.
Om het wat speelser te maken heb ik de
grof gehakte keitjes toegevoegd. Ik heb ze in
een contrasterend patroon gelegd, vooral ronde
lijnen, om de tuin gezelliger te maken.” Rijtjes
palen breken de ruimte en sluiten de afzonderlijke tuingedeelten af. Ze zijn in een zandbed
gezet en goed ingewaterd, zodat ze stevig staan.
”Palissaden nemen weinig ruimte in, veel minder

dan een haag. Met palen maak je een speelse wand
eventueel met ronde vormen, niet zo massief,
maar hier toch voldoende om de loungehoek af
te scheiden”, aldus Freek. De ronde houten palen
zijn gewolmaniseerd, voor een rustig effect heeft
hij de palen zwart geschilderd. Ze vormen zo een
mooie achtergrond voor het groen.
Overal zijn siergrassen te zien, zowel in de border
als in de plantenbakken en de boomspiegel. Freek:
”Siergras gebruik ik graag, het geeft de beplanting
een natuurlijke uitstraling. Vooral de hoge soorten
passen goed bij het karakter van deze tuin. Een
favoriet van mij is Calamagrostis x acutiflora ’Karl
Foerster’, die mooi rechtop groeit. Ook Pennisetum
(lampenpoetsersgras) en Miscanthus (struisriet)
gebruik ik vaak. Hier heb ik Miscanthus sinensis
’Strictus’ en ’Kleine Silberspinne’ toegepast. Heel
bruikbaar is ook Carex grayi (morgensterzegge),
met decoratieve zaaddozen en fijn lichtgroen blad
dat wintergroen is. In een kleinere tuin is het een
mooi alternatief voor de grotere Carex pendula.
Bovendien zaait C. grayi zich niet uit. De stugge,
wintergroene Festuca gautieri heb ik gekozen voor
in de plantenbak en bij het tuinbeeld.”
Op de vraag hoe hij de tuin zou typeren,
antwoordt Freek: ”Het woord stoer komt het
eerst bij me op. De robuuste en stoere planten
trekken hier de aandacht. Je ziet grote vlakken,
hoge planten, weinig gepriegel. Deze sfeer heb
ik willen versterken met de harde materialen:
de grote klinkers, de houten bakken, de zwarte
palen en het zonnedoek, en ook met de roestige,
scheef staande palen van het doek. De tuin heeft
daarnaast ook iets exotisch, dankzij de trompetboom met zijn grote blad, de fijne naalden van de
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weelderig en groen. De trompetboom Catalpa x erubescens
breekt de ruimte.
7 I Eupatorium.

Sierlijk gras

Weinig gepriegel
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6 I Twee terrassen en toch heel
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tranenden, de banaan in kuip, de vijg en de Yucca.”
En de eigenaren zelf? Wat vinden zij van de tuin?
Els Fugers: ”We zijn heel tevreden met het nieuwe
ontwerp, dit hadden we toch niet zelf kunnen
bedenken. Onze tuin is vooral nonchalant. Wel
netjes en verzorgd, maar toch heel ongedwongen.
Dat zorgt voor een prettige sfeer, bijna alsof je op
vakantie bent. Freek verzorgt ook het onderhoud,
dus de tuin ziet er altijd goed uit. Na het werk kunnen
we hier heerlijk ontspannen. De tuin is bovendien in
elk seizoen mooi. Het voorjaar met de bollen, in de
zomer veel bloemen, het prachtig verkleuren in de
herfst, en in de winter is er voldoende groen voor een
mooi plaatje. En vanuit welke hoek je de tuin ook
bekijkt, hij blijft fascineren!”
]

Onder I Decoraties maken de
tuin heel persoonlijk.

Tekst Modeste Herwig
Beeld MHGP/Modeste Herwig e.a.
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