62 | TUINONTWERP 2020

Toch een totale
metamorfose
Hoewel het de bedoeling was slechts een deel van de tuin aan te passen,
ging deze uiteindelijk toch volledig op de schop. Mede door de sfeervolle
overkapping zitten de eigenaren nu veel vaker buiten.
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E

r was al een mooie tuin en er stond

nu veel sfeer en warmte uit dankzij de donkere

ook al een overkapping”, vertelt Gert-

kunststof muren in combinatie met de wanden

Jan Schouwenaar, tuinontwerper bij

die zijn bekleed met cederhouten latjes.”

Stoop Tuinen. “Maar dat was maar een

Ook vlakbij de keuken is een heerlijke zitplek

gemetseld dingetje waar ze het jaar daar-

gecreëerd. Lag het eetterras voorheen tegen

voor slechts twee keer in hadden gezeten.”

de woning aan, nu ligt deze daar iets vanaf.

Dat kan beter, dacht hij, want als de tuin én

“Een klassieke fout is om een terras steen tegen

de overkapping aantrekkelijker zijn,dan maak

steen te leggen, dus pal tegen de gevel aan.

je er vanzelf veel meer gebruik van. Daarom

Twee meter opschuiven, zoals hier, is al een

maakte hij ‘heel brutaal’ een compleet nieuw

wereld van verschil; nu is het terras omzoomd

ontwerp voor de tuin. “De overkapping straalt

door groen. Bovendien zit je op deze manier

TUIN
Achtertuin van 270 m2,
gericht op het noordoosten.
WONING
Uitgebouwde vrijstaande
woning in klassieke stijl.
BEWONERS
Een stel met uitwonende
kinderen.
WENSEN
Eigenlijk wilden de bewoners alleen een deel van de
tuin renoveren. Toen de
tuinontwerper echter een
nieuw ontwerp voor de
gehele achtertuin liet zien,
waren ze verkocht.
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‘Een klassieke fout is om een terras steen tegen
steen te leggen, dus pal tegen de gevel aan.’

Bloemen in
deze tuin
1 Ooievaarsbek (Geranium ’Rozanne’)
Makkelijke, rijkbloeiende én heerlijk lang
bloeiend vaste plant met sprekende felblauwe
bloemen met een wit oogje.
bloei: juni-oktober | hoogte: 30 cm
standplaats: zon-halfschaduw

2 Trommelstokjes
(Allium sphaerocephalon)

1

4

Strooi dit bolletje tussen de vaste planten voor
vrolijke accenten in het voorjaar. Trekt veel bijen.
bloei: juni-juli | hoogte: 60 cm
standplaats: zon

3 Zeeuws knoopje
(Astrantia major ’Roma’)

De subtiele bloempjes van het Zeeuws knoopje
staan leuk in de border én in lieftallige boeketjes.
bloei: juni-juli | hoogte: 40 cm
standplaats: zon-halfschaduw

4 Vrouwenmantel (Alchemilla mollis)

Met zijn mooie blad en wolkachtige bloeiwijze
is deze lage vaste plant mooi voor in een
rand of vooraan in de border.
bloei: mei-juni | hoogte: 40 cm
standplaats: zon-halfschaduw
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5 Salie (Salvia nemorosa ’Caradonna’)
Met zijn donkerpaarse bloeiaren is deze
Salvia met veel andere vaste planten te
combineren. Trekt veel bijen.
bloei: juni-juli | hoogte: 40 cm
standplaats: zon-halfschaduw

6 Vetkruid (Sedum ’Matrona’)
Deze prachtige late bloeier houdt van volle
zon en zal het zelfs op erg droge plekken
nog goed doen.
bloei: juli-september | hoogte: 40 cm
standplaats: zon

MEER WETEN OVER DEZE PLANTEN?
Kijk op www.tuinseizoen.com
onder het kopje Tuinieren.
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Ontwerp
1 terras
2 Japanse esdoorn
3 leibomen
4 taxushaag
5 vijver

uit de loop.” Volgens de tuinontwerper was

op. “Dit laat de tuin wat dieper lijken, dáár

het gevaar groot dat de eigenaren alleen

waar deze het smalst is. Zo heb ik optimaal

op dit eetterras zouden gaan zitten. Daarom

met de ruimte gewerkt”, aldus Gert-Jan.

creëerde hij een krachtige lijn tussen beide

De beplanting sluit mooi aan op de bosachtige

zitplekken door middel van een smalle, lange

omgeving. Zo is gekozen voor rododendrons,

vijver met aan het eind een waterloop geïn-

schermvormige hortensia’s en taxus, met

tegreerd in een zitelement. Deze lijn verbindt

Pachysandra als bodembedekker. De Japanse

beide tuinelementen met elkaar. “In zekere

esdoorn die als blikvanger bij het terras staat,

zin vormt de vijver een zichtas, deze nodigt

is daarom ook niet geel- of roodbladig maar

uit om naar de overkapping te lopen, want

groen, omdat dit natuurlijker oogt. Een spotje

je blik wordt er vanzelf naartoe getrokken.”

licht deze meerstammige heester ’s avonds

6 split
7 zitelement
8 border
9 overkapping
10 bestaande beuk

mooi uit. Aan weerszijden van de vijver is het wat

Japanse esdoorn

kleuriger. Hier liggen weelderige borders waarin

De tuin is breder dan dat hij diep is en die

vaste planten zijn gecombineerd met siergras-

breedte wordt nog eens benadrukt door

sen en waarin het hele seizoen wel iets bloeit.

de zichtas in de lengterichting. Het recht-

Dit oogt heel gezellig en zo kan de vrouw des

hoekige eetterras - gemaakt van grote

huizes - die erg van bloemschikken houdt - hier

vierkante keramiektegels - ligt hier haaks

altijd wel wat plukken voor haar bloemwerk.

Gert-Jan Schouwenaar

Een filmpje over deze tuin is te zien op www.tuinseizoen.com
onder het kopje Tuinontwerp.

TUINONTWERP & AANLEG
Stoop Tuinen
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www.stooptuinen.nl
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