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OPTIMAAL 
BENUT

60
 M
²

De onderhoudsvriendelijke tuin met 
veel mooie bladplanten ligt als een 
groene oase achter het huis. Op slechts 
60 vierkante meter is tussen al dat 
groen ook nog ruimte voor spelende 
kinderen en het geven van een feestje. 
Bedenker Freek de Gruijter licht 
zijn ontwerp voor deze schaduwrijke 
achtertuin toe.

e ruimte van 5,5 meter breed en 10 meter 
lang wordt volledig benut. De indeling 
is zodanig dat je als vanzelfsprekend de 
tuin inloopt om alles te bekijken. De 

nadruk ligt op mooie lijnen, natuurlijke materialen 
en bladplanten. Vanuit de woonkamer op de eerste 
verdieping kom je via een metalen wenteltrap direct 
in de tuin. Ook vanuit de werkkamer op de begane 
grond is er toegang tot de tuin. Ontwerper Freek 

de Gruijter heeft gekozen voor een eenvoudige 
indeling met twee terrassen en een verbindend 
pad. Bij de woning is een schaduwterras, rechts 
een zandbak en op het achterste terras een ruime 
loungebank. Overal in de tuin is vrij veel schaduw. 
Freek: ”Voordat ik begin met ontwerpen, kijk ik 
naar de woning en praat ik met de mensen. Ook 
laat ik me door de omgeving inspireren, zeker ook 
door de planten die er groeien. Zo krijg ik eigenlijk 
vanzelf een beeld van de toekomstige tuin. Daarbij 
is het belangrijk dat huis en tuin een harmonieus 
geheel worden. In dit geval was het ook belangrijk 
dat de tuin een ’overgangsgebied’ zou worden 
tussen het achterliggende groen en de woning. 
Vanuit de tuinpoort loop je namelijk zo een 
groot park in. Maar het moest vooral een prettig 
aanvoelende, plantrijke en onderhoudsvriendelijke 
tuin worden.”
Het jonge gezin dat hier woont, geniet optimaal 
van de besloten tuin, zonder er al te veel 
onderhoud aan te hebben. ”Pascal en Leoni 
hebben me helemaal de vrije hand gegeven wat 
betreft de inrichting van hun tuin”, vertelt Freek. 
”Er moest wel voldoende ruimte zijn voor een wat 
groter gezelschap, voor als er eens een tuinfeestje 
wordt gegeven. Vanwege de nog jonge kinderen 
heb ik de zandbak bedacht. Eigenlijk zie je niet 
dat het om een zandbak gaat. Het is geen storend 
element, zoals zo’n felgekleurde plastic bak.” 

Rustig en duurzaam
De gekozen materialen zijn rustig, ze sluiten goed 
aan bij de karakteristieke woning. Zelfs de 

DEZE PAGINA 
Boven I Heerlijk besloten lounge-
hoek te midden van het groen. 
Onder I Grote zwerfkeien 
markeren de hoeken van de 
plantvakken, hier aan de voet van 
Phyllostachys nigra.

RECHTERPAGINA 
1 I Het L-vormige bankje heeft 
Freek op maat gemaakt van 
hardhouten pergolabalkjes  
(45 x 70 mm).
2 I De zandbak valt nauwelijks op.
3 I Op de voorgrond de 
wintergroene Luzula nivea, rechts 
Phyllostachys aurea.
4 I Pascal met tablet tussen het 
groen.
5 I De wilgbladige sierpeer heeft 
opvallend, grijs getint blad. 
6 I De tuinkabouter houdt een 
oogje in het zeil.
7 I Zicht vanaf de eerste 
verdieping, door de wilgen-
bladeren, op de groene oase. 
Links het blad van kornoelje.
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Boven I De metalen wenteltrap 
naar de eerste verdieping.

Onder I De bestrating bestaat 
uit grijze betontegels van 
50 x 50 cm, onderbroken door 
stroken van in cement gedrukte 
zwerfkeien.

vergrijsde, gevlochten schutting stoort hier niet. 
Grijze betontegels van 50 x 50 centimeter worden 
onderbroken door stroken van in cement gedrukte 
zwerfkeien. Leuk om te zien en handig tegen het 
onkruid. Een paar grote zwerfkeien markeren 
de hoeken van de plantvakken en dienen als 
zitplek bij de zandbak. De Gruijter: ”Ik streef 
naar tuinen met een lange levensduur en gebruik 
daarom altijd duurzame materialen, zoals eerlijk 
hout (Siberisch larix), grind en split, leem, staal 
en betonproducten. In dit gebied komen grote 
zwerfkeien voor, die in de ijstijd zijn meegespoeld 
met smeltwater uit de ijskap. Heel passend dus 
om ze in deze tuin te gebruiken.” Het L-vormige 
bankje is op maat gemaakt van hardhouten 
pergolapalen. ”Zo’n vaste bank is ideaal om veel 
zitruimte te creëren, maar ik gebruik het ook als 
vormgevend element. De lijnen van het ontwerp 
worden erdoor versterkt, het bankje geeft hier 
goed de vorm van het terras aan. Het water loopt 
vanzelf weg tussen de balkjes, zodat je altijd 
droog zit. Een kussentje is snel neergelegd. Het 
hout mag vergrijzen en vraagt geen onderhoud. 
Onder de bank heb ik ook zwerfkeien verwerkt, 
leuk als hier wat mos tussen gaat groeien.”

Veel wintergroen
De kleine ruimte vraagt om een beperkte 
plantenlijst. De vakken zijn gevuld met sterke 
vaste planten en enkele heesters. De siergrassen 
versterken de sfeer van het ontwerp. ”Het is de 
bedoeling dat de beplanting zo snel mogelijk 
gesloten is. Met een jaar moet de bodem bedekt 
zijn. Dat scheelt veel in het onderhoud, omdat 
onkruid dan geen kans krijgt. Bladhoudende 
planten zijn de beste bodembedekkers. Ik gebruik 
graag het wintergroene siergras Luzula nivea, een 
sterke bodembedekker, die een groot deel van 
de plantvakken vult. In het voorjaar verschijnen 
leuke, witte bloempluimpjes. Het ziet er heel 
natuurlijk uit.” Het smalle blad wordt gecombi-
neerd met de kruipende klokjesbloem Campanula 
portenschlagiana en contrasterend groot blad van 

hosta, schoenlappersplant (Bergenia) en Acanthus. 
In de smalle plantvakken voor de schutting is 
duizendknoop (Persicaria) gecombineerd met 
prachtriet (Miscanthus). In het voorste plantvak 
groeit een wilg (Salix acutifolia ’Pendulifolia’), 
vanuit de woonkamer kijk je uit op het frisgroene 
blad. ”Als blikvanger heb ik achterin voor een 
wilgbladige sierpeer gekozen, vanwege het licht-
grijze blad. Dat steekt opvallend af tegen al het 
groen. Je kunt dit boompje heel goed snoeien, 
zodat het niet te groot wordt.” Tegen de schutting 
bij het huis groeit klimhortensia, achterin wordt 
de tuinpoort omlijst door ranken van de wingerd 
en wintergroene kamperfoelie, Lonicera henryi.
Freek: ”Er moet natuurlijk wel genoeg te beleven 
zijn in de tuin, in elk seizoen zijn er planten die 
de aandacht trekken. In 
het voorjaar de bloeiende 
sierpeer, in de zomer de 
klokjesbloem, hosta en 
Acanthus en in de herfst 
de vlammende kleuren 
van de wingerd. De bam-
boe is het hele jaar door 
prachtig, ik heb een zwar-
te bamboe (Phyllostachys 
nigra) en een gouden bam-
boe (Phyllostachys aurea) 
uitgekozen. Om woekeren 
te voorkomen staan ze in 
grote, ingegraven potten. 
Je kunt de bladeren aan de 
onderkant wegknippen of 
de takken wat uitdunnen, 
zodat de struik transparant 
blijft.”
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