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vraag 4
Kraakhelder water. Waarom de verhoogde vijverrand? 

Freek: ”Het muurtje van 45 centimeter heeft 
de ideale zithoogte. De bak is een meter diep; de 
planten die er in staan houden het water schoon. De 
kinderen zijn er druk mee: visjes, kikkers, spetteren. 
Yukka, de Leonberger hond, drinkt hier altijd.”

vraag 3
Welgeteld negen identieke boompjes in de tuin. 
De kracht van herhaling?

Freek: ”De sierappeltjes Malus ’Red 
Sentinel’ moeten samen een levend dak 
vormen - op negen pootjes - boven de 
buitenruimte. Voor beschutting en privacy, 
met bloesem in mei en daarna rood kleu-
rende appeltjes. Ze completeren de vaste 
planten, grassen, bamboe, rozemarijnwilg, 
fluweelhortensia, aronskelken en 
zomerbloeiende Allium senescens in pot.”

vraag 5
Je ontwerpmotto?

Freek: ”Huis en tuin vormen één geheel; 
de tuin is niet iets afzonderlijks. Ik 
begeleid ontwikkeling en aanplant naar 
het beoogde eindresultaat.”

www.degruijtertuinen.nl

vraag 1
De tuin is 15 meter lang en 7 meter breed, zonder de 
bebouwing. Toch lijkt hij groter? Waar komt dat door?

Freek: ”De lijnen van het huis lopen door in de tuin. 
De vijver heeft dezelfde breedte als de openslaande 
deuren. Dochter Hannah en nichtjes Anouk en Tess 
hebben alle ruimte om te spelen; aan de lange tafel kun-
nen ze knutselen. Mijn vrouw Reza en ik zitten vaak te 
genieten van de planten. Als het kan eten we in de tuin. 
Achterin staat mijn atelier, maar liever werk ik buiten.”

vraag 2
Die kleuren! Een knalblauwe muur, 
felrode vijverrand, mintgroene 
achterwand. Je durft nogal ...

Freek: ”Ik probeer hier ideeën uit. 
Zo’n modern ontwerp wil niet 
iedereen, toch reageren mensen 
leuk op die blauwe (gestuukte) 
muur. Hij geeft in de winter cachet 
en is ’s zomers een sprekende 
achtergrond voor de planten. 
De tuin oogt breder.”

buiten
kijken
bij...

Freek de Gruijter is tuinontwerper 
en beeldend kunstenaar. Zijn ach-
tertuin heeft iets van Rietveld en 

Mondriaan: strakke vakken en pri-
maire kleuren. Frisgroene planten 
omlijsten het beeld van spelende 
kinderen en relaxte ouders. ”Een 

fijne, niet alledaagse tuin”, typeert 
Freek, ”op maat voor ons”.


