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Uitzicht
op het water

Behalve meer structuur en een plek voor 
de keukenkruiden, had de opdrachtgever 
geen wensen. Een kans voor ontwerper 
Freek de Gruijter om deze voortuin naar 
eigen inzicht in te richten. 

1 In de border links en her en der tussen de tegels 

groeit klokjesbloem Campanula carpatica ‘Blaue 

Clips’, een bodembedekkende soort die zich 

uitzaait door de borders en tussen de tegels, iets 

wat ook Freeks bedoeling was.

2 Rechts naast de voordeur groeit 

duivelswandelstok (Aralia elata), daarvoor Kolkwitzia 

amabilis. Het groen achter het keermuurtje is een 

nieuw soort bamboe Fargesia ‘Jiu’, gekozen 

vanwege zijn opgaande vorm, zodat je, zittend op 

het muurtje, geen last hebt van takken. 

1

2

Bron van leven
Freek: “Een vijver, daar moest mevrouw van de 

Velden even aan wennen. Niet vreemd 

natuurlijk, want in hoeveel voortuinen zie je nu 

een vijver? Ik pas ze heel vaak toe in mijn 

ontwerpen, want water is een bron van leven 

met mooie planten en vissen. Er komen ook 

kikkers, libellen en vogels op af. Vanaf de 

woonkamer kijk je naar buiten en dan is het fijn 

als daar iets gebeurt. Je wordt als het ware de 

tuin in getrokken. Omdat er in deze buurt veel 

kinderen spelen, koos ik voor een verhoogde 

vijverrand. Voor de veiligheid, maar het geeft 

ook hoogte aan het ontwerp. Mevrouw van de 

Velden maakt er nu dankbaar gebruik van; ze zit 

hier regelmatig naar de vissen te kijken.”

Hoogteverschil accentueren
“Het huis ligt op een heuvel waardoor er een 

flink hoogteverschil is ten opzichte van de tuin. 

Net als het huis was het aanwezige trapje bij de 

voordeur al een eeuw oud. Hij hoort bij het huis, 

ademt dezelfde monumentale sfeer uit en wilde 

ik dus intact laten. Maar na het trapje was er nog 

eens veertig centimeter verschil met de entree 

van de tuin. Daarom heb ik gekozen om de 

complete tuin in etages op te delen. Hoewel het 

ontwerp enerzijds best modern mocht worden, 

moest er wel samenhang met de woning komen. 

Daarom heb ik de strakke betontegels 

afgewisseld met rijtjes gebakken klinkers. Ze 

accentueren de hoogteverschillen, leggen een 

link met het huis en attenderen je op de 

afstapjes. Nog een link tussen huis en tuin is de 

beplanting tegen de woning. Ik vind het een 

vreemd gezicht als een tuin helemaal los staat 

van het huis: er moet een verbinding zijn.”  >
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Op de voorgrond een haag van 

hortensia Hydrangea serrata 

‘Blue Billow’. Daarachter 

wilgbladige treurpeer Pyrus 

salicifolia ‘Pendula’.
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De boompjes op 

stam zijn 

wilgbladige 

treurpeertjes 

Pyrus salicifolia 

‘Pendula’. Het 

vak rondom is 

begroeid met 

lavendel 

Lavandula 

angustifolia 

‘Hidcote’. 

Achter de vijver 

een haagje van 

schermbloemige 

hortensia 

Hydrangea 

serrata ‘Blue 

Billow’. De 

ligusterhaag 

rechts is 

bewaard 

gebleven uit de 

oude tuin. 

Voortuinpaspoort
Omschrijving Vierkante voortuin, 

opgedeeld in etages. Het 

middelpunt is een verhoogde vijver, 

omringd door vier grijsbladige 

sierperen. 

Oppervlakte 64 m² (8x8 m)

Ontwerp en aanleg Freek de 

Gruijter, degruijtertuinen.nl

Jaar van aanleg 2010

Grondsoort droge zandgrond

Ligging zuiden

Locatie Op de Amersfoortse Berg

Bewoners Mevrouw van de Velden 

met zoon

Op het water drijft dwergwaterlelie 

(Nymphaea pygmaea) die kleiner 

blad heeft dan de gewone 

waterlie. Erachter zijn mattenbies 

(Scirpus lacustris) en 

moerasaronskelk (Zantedeschia 

aethiopica) als oeverbeplanting 

gebruikt. Op de voorgrond de rode 

sprieten van Japans bloedgras 

Imperata cylindrica ‘Red Baron’.

Hotspot
Freek: “Het gewenste kruidentuintje van mevrouw van de 

Velden gaf ik een plek in een verhoogde border tegen het 

huis. De warme muur waar de hele dag de zon opstaat, is 

ideaal voor warmteminnende soorten zoals dille, basilicum en 

rozemarijn. En ook ideaal als zitplek. De betontegels op de 

grond zijn hier vervangen door flachkorn, een platte, 

decoratieve grindsoort. Het fijne hiervan is dat het geen 

geluid maakt als je erover loopt, want het schuift niet. De 

buren hebben er dus geen last van als de bewoners ’s avonds 

nog even buiten willen zitten. Op het terras is genoeg ruimte 

voor een complete tuinset, maar daar maak je in de voortuin 

geen gebruik van. Deze zitplek is puur bedoeld om in het 

zonnetje een kop koffie te drinken, om even de tuin te 

ervaren.”

Functionele beplanting
“De beplanting en harde materialen zijn zo gekozen dat de 

tuin er groter door lijkt. De hortensiahaag aan de voorzijde 

versterkt de breedtelijn, terwijl de vijver en de ligusterhaag 

de lengtelijnen accentueren. De vier wilgbladige treurperen 

rond de vijver vormen het middelpunt van de tuin. Ze zorgen 

voor schaduw op het water en verwijzen naar de natuurlijke 

situatie, want bij water zie je ook vaak grijsbladige bomen. 

Doordat de woonkamer een stukje hoger ligt dan de tuin, 

vallen de kronen precies ter hoogte van het raam, een goede 

camouflage voor voorbijgangers. Zodra de bewoners op de 

bank zitten, kijken ze net onder de kronen door waardoor ze 

toch naar buiten kunnen kijken.”

Hobbyvijver
“Bij de aanleg van de vijver moest ik rekening houden met 

een rioolbuis die onder de vijver doorloopt. Daardoor begint 

de vijver met een diepte van veertig centimeter en loopt hij af 

naar tachtig centimeter. Het diepste gedeelte is precies diep 

genoeg om de goudwindes in de winter een vorstvrije plek te 

kunnen bieden. De beplanting heb ik afgestemd op de vissen 

én de ligging van de tuin; de zon schijnt hier bijna de hele 

dag, wat algengroei stimuleert. In het diepe deel heb ik 

(dwerg)waterlelies en Kaapse waterlelies geplant. Het blad op 

het wateroppervlak fungeert als schaduwdakje. In het midden 

van de vijver dobbert krabbenscheer, een stekelige waterplant 

waar vissen hun eitjes in leggen omdat vijanden daar niet bij 

kunnen. Vorig jaar hebben ze voor het eerst gejongd. Voor 

mevrouw van de Velden is de vijver zo langzamerhand een 

echte hobby geworden.”  >
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Kleur bekennen 
Met in de basis een aantal fijne langbloeiers en 

bonte bladplanten, ben je een zomer lang 

verzekerd van kleur:

Japans bloedgras Imperata cylindrica 

‘Red Baron’

z h / b in dit klimaat zelden / l 25-50 cm / 

e siergras uit Japan dat vaak in Japanse 

tuinen wordt toegepast voor het kleuraccent. 

Heeft recht opgaande sprieten die in de zomer 

vuurrood kleuren. Geef deze plant een 

beschutte plek, want hij is matig winterhard. 

Wilgbladige peer Pyrus salicifolia ‘Pendula’

z/ b 4-5 / l tot 3 meter / e heeft prachtig 

grijsgroen blad met in het voorjaar witte 

bloemen in tuilen. Past door zijn hoogte heel 

goed in een kleine tuin. De 'Pendula' is een 

afhangende variant. Als je de takken niet snoeit, 

komt het blad uiteindelijk tot op de grond.

Hortensia Hydrangea serrata ‘Blue Billow’

z h /  b 7-8 / l 125 cm / e heeft een 

natuurlijk uiterlijk door de bloemen in lace-caps, 

waarbij alleen de buitenste bloempjes geopend 

zijn en de knoppen in het hart gesloten blijven. 

Dit soort blijft lager dan andere hortensia's en is 

daarom geschikt als haag voor de voortuin.  •

tuinieren.nl/folievijver-aanleggen

Houten vijverombouw
Als ombouw voor de vijver koos Freek voor hardhouten damwandplanken. 

Die zie je steeds vaker als oplossing voor niveauverschillen of als 

keerwand voor een muurtje of vijver. Hoewel hardhout wel wat water kan 

hebben, kunnen de planken niet constant aan water blootstaan. 

Werk daarom net als Freek met een binnenframe en een bekleding van 

vijverfolie. Kijk voor verkooppunten op woodvision.nl

Multi-inzetbaar
De betonnen U-elementen die 

Freek gebruikt, zijn 

spotgoedkoop en 

multifunctioneel. Los zijn ze 

mooi als zitje of bijzettafeltje, 

aaneengeschakeld kun je er 

complete bouwwerken van 

maken. Een plantenbak, een 

verhoogde border, een 

zandbak, een houtopslag en 

zelfs een tuinkast. Op de 

website van Excluton staan 

een paar slimme voorbeelden. 

Wat je verder nodig hebt? 

Alleen voldoende 

U-elementen. En een 

aanhangwagen, want bedenk 

wel dat ze per stuk zo’n 

tachtig kilo wegen. 

U-element, 40x40x50 cm, 

ook verkrijgbaar in zwart, 

€ 13, excluton.nl

Voeg water, zitjes en kleur toe
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