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Tuin in Ibizastijl
Lichte tinten en mediterrane planten geven deze Amsterdamse 

stadstuin een heerlijke Ibizasfeer! 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: CAROLINE PIEK ONTWERP: FOSKE GROENENDIJK
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De houtkleur van de vlonder 
komt terug in de eettafel en in 
twee vaste hardhouten bankjes 
achter in de tuin.

Met behulp van verschillende typen 
verharding is een mooie vlakverdeling 

gecreëerd. Ook de strook met de 
bodembedekker Leptinella squalida 

speelt hierbij een rol. 
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De donkere flat pebbles die op een 
paar plaatsen in de tuin 

terugkomen, contrasteren mooi met 
de beigekleurige tegels. 

Het iets verhoogde  
loungeterras heeft twee 

vaste bankjes. De bodem-
bedekker (Waldsteinia)  

hieronder geeft een groen 
en  ruimtelijk effect.

Tuin
Stadstuin van 6 x 13 m, gericht op het 
noordwesten. 
Woning
Benedenwoning.
Bewoners
Een stel met twee poezen.

Wensen
• lichte tinten
• Ibizastijl
• meerdere zitplekken
• weinig onderhoud

V 
olgens tuinontwerpster 
Foske Groenendijk van 
Groenregie was deze 
tuin voorheen ‘een 
speelplein met  
allemaal klinkertjes’ 

met daaromheen een hekwerk 
begroeid met klimop. ,,Supersaai en 
bovendien kwam de tuin erg op je 
af. Het mocht wel wat dieper lijken. 
Daarom hebben we die lengtelijnen 
met bodembedekkers gemaakt, dat 
geeft een verdiepend effect.’’
Voor het breedte-effect en om  
duidelijke lijnen in de verharding te 
krijgen, wordt de verharding van  
beigekleurige keramische tegels 
onderbroken door een lijn van  
donkere flat pebbles (platte kiezels), 
die van links naar rechts door de tuin 
loopt. ,,Zonder die donkere kiezels zou 
de tuin ook te licht worden.’’ De flat 
pebbles die op een paar plaatsen 
in de tuin terugkomen, contrasteren 
mooi met de beigekleurige tegels. 

Whitewash
Om de tuin speelser te maken, is 
gewerkt met kleine hoogteverschillen; 
het vlonderterras bij de woning ligt 
zo’n 15 cm hoger, net zoals - achter 
in de tuin - het loungeterras met een 
fraai opstapje van Asian Bluestone. 
Het vlonderterras bestaat uit houtcom-
posiet, een mengsel van houtvezels 
met kunststof. Dit materiaal behoudt 
zijn kleur en wordt veel minder snel 
glad dan hout. De houtkleur van het 

vlonderterras komt mooi terug in de 
eettafel en in twee vaste hardhouten 
bankjes op het loungeterras, hoewel 
deze op den duur wel zullen vergrijzen 
als ze niet met olie worden behandeld. 
Ook de berging van onbehandeld 
douglashout zal vanzelf meer een 
grijstint krijgen.  
Voor de eenheid in de tuin koos Foske 
ervoor alle erfafscheidingen hetzelfde 
te houden. De schuttingen zijn ge-
maakt van Zweedse rabatdelen - ook 
wel potdekselplanken genoemd - en 
behandeld met whitewash. Ook tegen 

het tuinhuis van de buren zijn deze 
rabatdelen aangebracht (eveneens in 
whitewash), zij het dat hier wat minder 
brede planken zijn gebruikt. Het zorgt 
voor een extra lichte sfeer in deze 
stadstuin, precies wat de eigenaren 
wilden. Foske: ,,Deze erfafscheiding 
van rabatdelen geeft door het reliëf 
een mooi effect. Ook staat het iets 
minder streng, het heeft iets noncha-
lants en dat past goed bij de Ibizastijl. 
Ibiza is ook een beetje dat feestvieren, 
met felle kleurtjes, en dat hoeft niet 
superstrak te zijn.’’ 
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De vijgenboom draagt bij aan de Ibizasfeer. De bamboe 
(Phyllostachys aurea) en het siergras (Sesleria autumnalis) 
zorgen het hele jaar voor groen in de tuin. 

Planten in deze tuin
• Buxus (als haagje)
• Chamaerops humilis (dwergpalm)
• Festuca gautieri (schapengras)
• Ficus carica (vijg)
• Kniphofia ’Nancy Red’ (vuurpijl)
• Leptinella squalida (koperknoopje)
• Phyllostachys aurea (bamboe)
• Sesleria autumnalis  (blauwgras)
• Trachelospermum jasminoides (Toscaanse jasmijn)
• Waldsteinia ternata (goudaardbei)
• Yucca filamentosa (palmlelie)

Vakantie
De vuurpijlen (Kniphofia ’Nancy Red’) 
in de bakken bij het loungeterras  
trekken ’s zomers alle aandacht met 
hun opgaande bloemaren in fel  
oranjerood. ,,Ook de palmlelies 
(Yucca filamentosa) die in een andere 
plantenbak bij het loungeterras 
staan, vallen ’s zomers op door hun 
bloeiwijze; ze geven dan roomwitte 
bloemaren van wel 1,5 m hoog. 
Mediterrane planten zoals een vijgen-
boom, een Europese dwergpalm en 

de Toscaanse jasmijn tegen de  
schutting passen perfect bij de sfeer 
van deze tuin. Net zoals de winter-
groene bamboe bij de woning en  
het wintergroene siergras als onder-
beplanting bij de vijg. Al deze planten 
zijn erg gemakkelijk waardoor de tuin 
weinig onderhoud vraagt.  
Foske: ,,Deze tuin straalt rust uit. En het 
lijkt bijna alsof je hier op vakantie bent 
in een zonnig land.’’

‘Het lijkt bijna alsof je 
hier op vakantie bent in 

een zonnig land.’
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① vlonderterras
② bamboe
③ bodembedekker
④ vijg in verhoogde bak
⑤ flat pebbles

⑥ ruimte voor potten
⑦ loungeterras
⑧ berging
⑨ bankje
⑩ plantenbak

Ontwerp

souterrain


