Tuin
L-vormige achtertuin van 75 m²,
gericht op het zuiden.

Woning

Geschakelde woning.

Bewoners

Een jong stel.

Wensen
• weinig onderhoud
• tuin die aansluit op het interieur
• aanwezige dakplataan behouden
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STRAKKE TUIN

Het stoere materiaalgebruik en
de rustige kleuren van deze
tuin sluiten aan op die van het
interieur. Deze zonnige L-vormige
tuin heeft veel ruimte om te zitten en vraagt weinig onderhoud.
Wat het meest in het oog springt,
is de loper van steigerhout.
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: LUUK GERVINK
TEKENING: JOOST ELSHOFF

D

e hele tuin ging op
de schop, alleen de
grote dakplataan
in de hoek van
hun tuin wilden de
bewoners behouden.

,,Dit hoekje, dat niet direct zichtbaar

is vanuit de woning, wilde ik er toch
bij betrekken. Ik wilde er één geheel
van maken’’, vertelt zelfstandig tuin-

Loper
van
steigerhout

ontwerper Joost Elshoff van ‘de tuin
in - Tuinarchitectuur’. ,,Met de loper
van steigerhout heb ik de dakplataan,
die ’s avonds mooi wordt aangelicht,
als het ware een voetstuk gegeven. Ik
suggereer ‘er is meer daarachter, er
zit nog een hoekje achter.’’
Het uitgangspunt voor het ontwerp
was de woning en dan met name de
raampartijen, van waaruit zichtlijnen
zijn gemaakt. Door middel van hoogteverschillen en wandjes is spanning
en diepte gecreëerd. Langs de achterkant van de tuin loopt een lange,
smalle, verhoogde bak met een brede
zitrand van steigerhout. Daarnaast
staat een zitelement gemaakt van
betonnen U-blokken, eronder is
opslagruimte voor haardhout.

Informele zitruimte
De twee witte muurtjes - afgewerkt
met afdekplaat van natuursteen - zijn
weer wat hoger dan de U-blokken
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Alleen bij de openslaande deuren is
een terras, verder is
er veel informele
zitruimte.
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STRAKKE TUIN
De loper van steigerhout
betrekt deze hoek, die
vanuit het huis niet
zichtbaar is, bij de tuin.

en de verhoogde plantenbak. Joost:

deuren is een terras met lounge-

een roodbladige Japanse esdoorn,

,,Ze zorgen voor verschil in hoogte,

meubels en een vuurschaal.

in twee andere bakken staat buxus in

om diepte en spanning in de tuin te

blokvorm met daaromheen het sier-

brengen. Tevens geeft het een speels

Luchtig gordijn

effect.’’ Een van deze muurtjes is mooi

De beplanting is overzichtelijk en

kijkt een beetje door de beplanting

verweven met de verhoogde bak.

bestaat uit slechts enkele soorten.

heen, want deze is transparant en

De witte muurtjes en de zwarte bak

,,Het is speels en groen, met veel

vormt een luchtig gordijn. De meeste

vormen een prachtig contrast. ,,De

wintergroen’’, aldus Joost. ‚‚Er is een

planten zijn wintergroen, maar Molinia

basis van de tuin is heel rustig, maar

rustige basis, daarbij is er door de

niet; deze behoudt echter wel struc-

door verschillende materialen te

fijne en weelderige texturen een

tuur, waardoor hij een mooi winter-

combineren ontstaat er een mooi

contrasterende werking met de

beeld geeft.’’ Tussen dit ijle siergras

geheel. Het hout zorgt bovendien

verder grove materialen in de tuin.’’

staat Verbena bonariensis, een hoge

voor een warm gevoel.’’

Langs de schutting aan de achter-

transparante plant die de hele zomer

Omdat de tuin voor een groot deel

kant staat bamboe, de verhoogde

door bloeit met lila bloemhoofdjes

uit verharding bestaat, kunnen de

bak is geheel gevuld met het winter-

aan hoge stengels.

bewoners overal hun tuinstoelen

groene, lage siergras Carex morrowii

neerzetten. Er is dus veel ‘informele’

’Ice Dance’. Tegen de achtergevel

zitruimte, alleen bij de openslaande

staan drie plantenbakken met in elk

gras Molinia caerulea ’Moorhexe’. ,,Je

‘Met de loper van steigerhout heb ik als het ware
een voetstuk gegeven aan de dakplataan.’
2016
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Ontwerp
① loungehoek
② vuurschaal
③ betontegels
④ bakken met buxus
⑤ muurtje
⑥ dakplataan
⑦ U-blokken
⑧ verhoogde bak met zitrand
⑨ loper van steigerhout
⑩ bakken met Japanse esdoorn
⑪ bamboehaag
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‘Je kijkt een
beetje door
de beplanting
heen, want
deze is
transparant
en vormt een
luchtig
gordijn.’

❿

❹
❸
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woning

❶

Planten in
deze tuin
Acer palmatum ’Atropurpureum’
(Japanse esdoorn)
Buxus sempervirens (buxus - in
blokvorm)
Carex morrowii ’Ice Dance’ (zegge)
Fargesia murieliae ’Super Jumbo’
(bamboe)
Molinia caerulea ’Moorhexe’
(pijpenstrootje)
Verbena bonariensis (ijzerhard)

Joost Elshoff

Het steigerhout zorgt voor
een warm accent in de tuin.
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Productinfo
Vuurschaal:
GardenMaxx

Tuinontwerp & aanleg
de tuin in - Tuinarchitectuur
Losser
www.detuinin.nl
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