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‘De eigenaren 
wilden een 

Japanse sfeer en ze 
wilden de kleur 

van het interieur 
door laten lopen  

in de patio.’

10 m2
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Patio in 
Japanse sfeer

Heel bijzonder is deze piepkleine patio midden in de woonkamer. De patio 
ademt een Japanse sfeer en is ook ’s avonds een plaatje. 

D
eze binnentuin in 
hartje Leiden is 2,95 
bij 3,50 m en is dus 
bijna een vierkantje’’, 
vertelt tuinontwerpster 
Foske Groenendijk. 

,,De eigenaren wilden een Japanse 
sfeer en ze wilden de kleur van het 
interieur door laten lopen in de patio. 
Dat laatste hebben we gedaan met 
oranje kussens. Want de kleuren 
in huis kunnen snel veranderen en 
daarom hebben we de patio wat  
tijdlozer gemaakt.’’
Vanaf de schuifpui loopt er nu een 
vlonderpad (van geschaafde hard-
houten planken) naar achteren, met 
na 1,5 m een opstapje. Om via de 
vlonder bij de zitplek te komen, is er 
vervolgens weer een afstapje naar 
een vlak waarin maasgrind is gecom-
bineerd met verspringende stroken 
natuursteen (Asian Blue, 20 x 100 cm). 

Een mooie combinatie van materia-
len! Foske: ,,Uit de houten vlonder zijn 
twee halve cirkels gezaagd, hier zijn 
cilindervormige potten in geplaatst. 
Deze zijn zelfgemaakt van kokers van 
pvc die in een mooie antracietkleur 
zijn gespoten. In de ene bak staan 
wintergroene varens en in de andere 
Japans bloedgras.’’ Dit exotische  
siergras wordt zo’n 40 cm hoog en 
kleurt in de loop van het seizoen van 
groen naar felrood.  

Blauw licht
In een vierkante uitsparing in de 
vlonder - naast de zitplek - staat een 
mooi gevormde Japanse esdoorn. 
Deze prachtige heester, die het hele 
jaar door decoratief is, mag in een 
patio in Japanse sfeer uiteraard niet 
ontbreken.
Het L-vormige bankje in de hoek oogt 
heel rank; een grote, zware bank zou 

hier immers misstaan en de ruimte 
onnodig kleiner maken. Foske: ,,Het 
bankje is gemaakt van beton ciré dat 
is aangebracht op hout. Zo kun je  
eenvoudig een heel sterke bank 
maken met een betonlook.’’  
Een gezellige gelhaard - ook een wens 
van de eigenaren - grenst aan het 
bankje en vormt hiermee een mooi 
geheel. Deze haard is in feite niet 
meer dan een gelpotje dat in een 
verhoogde bak met beach pebbels 
is geplaatst. Het blauwe licht van de 
gelhaard oogt ’s avonds erg mooi, net 
als de uitgekiende verlichting. Vooral 
de Japanse esdoorn en een bamboe 
achter het bankje worden dan prach-
tig uitgelicht. Niet te zien op de foto’s 
zijn enkele grote natuursteenkeien. 
,,Deze keien zijn geplaatst om nog 
meer een Japanse sfeer te krijgen.’’

Foske Groenendijk
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Planten in deze 
patio
• Acer japonicum (Japanse 

esdoorn)
• Asarum europaeum (mansoor)
• Carex oshimensis Everest 

(zegge) 
• Fargesia (bamboe)
• Fatsia japonica (vingerplant)
• Festuca gautieri (zwenkgras)
• Imperata cylindrica ’Red Baron’ 

(Japans bloedgras)
• Polystichum setiferum 

’Proliferum’ (zachte naaldvaren)

Deze prachtige patio doet denken aan een kijkdoos.


