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Tuin 
Achtertuin van 11 x 9,5 m, 
gericht op het zuidwesten.
Woning
Moderne woning met garage.
Bewoners
Gezin met twee kinderen.
Wensen
•  groene tuin
•  verschillende terrassen en 

zithoekjes 
•  Japanse esdoorn, yucca, 

siergrassen
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Verschillende stijlen komen samen in deze zonnige tuin, ontworpen door 
Foske Groenendijk van Groenregie. Een behoorlijke uitdaging, maar het 
resultaat mag er zijn. Een tuin met verschillende terrassen en zitplekken, 

om de hele dag van te genieten.
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Waar stijlen 
samenvloeien
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Voorheen bestond deze 
tuin uit veel gras en 
diagonale lijnen. Er 
was veel ruimte voor 
de kinderen om te 

ravotten. Maar inmiddels zijn de 
kinderen groter en zijn er andere 
wensen. Het speelhuisje en het 
gazon mochten het veld ruimen en 
plaats maken voor een gezinstuin 
om in te zitten. 

Foske ging aan de slag met de 
diverse stijlen en zithoekjes. Om de 
stijlen van elkaar te scheiden, koos 
ze voor het witte muurtje. Dit is 
gemaakt van verstevigd polyester 
in stuclook, zodat het ook als bank 
dient. ,,Wat leuke kussentjes erop 
en je kunt er heerlijk van de zon 
genieten.’’ Vóór het muurtje vind  
je de Ibiza-stijl, erachter een wat 
weelderiger stuk met siergras,  
magnolia en wintergroene bodem-
bedekkers. De Japanse stijl vind je 
bij de rechtererfgrens. Hier staat de 
esdoorn en een waterschaal. In het 
Ibiza-stukje liggen wat keien, die je 
ook in het Japanse deel terugziet. 
,,Op die manier heb ik geprobeerd 
wat eenheid te creëren tussen de 
verschillende delen.’’

Terrassen 
Voor het eetterras en het lounge-
terras koos Foske voor verschillende 

In deze tuin 
vind je zowel de 
Ibiza-stijl als de 

Japanse stijl 
zonder dat ze 

botsen.

De pilaren en het 
muurtje vormen een 
mooi lijnenspel.

,,De klant wilde graag verschillende 
zithoekjes om zo met de zon mee te 
kunnen draaien’’, vertelt Foske. In 
de oude tuin waren al twee grote 
terrassen, deze wilden de bewoners 
graag op die plek behouden. ,,Zij 
wisten zelf als geen ander wat de 
beste zonplekjes waren!’’ De wens 
was om links, voor de garage, een 
loungeterras te creëren en rechts, 
voor de woning, een terras waar 
het gezin kan eten.

Uitdagende combinatie 
Deze en andere wensen stelden 
Foske voor een aardige uitdaging. 
,,Zo wilden de bewoners graag een 
rode Japanse esdoorn, een yucca 
en siergrasjes. Het zijn planten die 
je in eerste instantie niet bij elkaar 
zou zetten. Het is een beetje een 
mix tussen de Ibiza-stijl en een 
Japanse stijl. Aan mij de uitdaging 
om er één geheel van te maken.’’ 
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tegels. Zo heeft het loungeterras 
donkere keramische tegels, en het 
eetterras lichte. ,,Ik heb hiervoor 
gekozen om de verschillende  
functies te benadrukken, zonder 
eenheid te verliezen.’’
Het loungeterras wordt begrensd 
door drie witte pilaren; ze vormen 
een visuele afscheiding met het 
terras waar de trampoline staat. Dit 
terras is eigenlijk een gewoon terras 
met tegels. ,,Wanneer de kinderen 
straks ouder zijn en de trampoline 
overbodig wordt, kan hier weer 
plaats gemaakt worden voor een 
zithoekje.’’ 

De bewoners wilden dat hun tuin 
ook ’s avonds nog een plezier is 
om naar te kijken. Verlichting was 
dan ook een onmisbaar aspect. 
,,De pilaren worden aangelicht met 
grondspots en ook de witte zitbank 
is verlicht. Die bank vormt een hele 
belangrijke lijn, die ook ’s avonds 
zichtbaar moet zijn.’’ Daarnaast zijn 
ook eyecatchers als de Japanse 
esdoorn en de magnolia door  
middel van grondspots verlicht. 

Beplanting 
Op de achtergrens staan al jaren 
leiplatanen die behoorlijk wat 

Planten in deze tuin
• Acer palmatum ’Atropurpureum’ (Japanse 

esdoorn)
• Anemone hupehenis ’September Charm’ 

(Japanse anemoon)
• Lavandula angustifolia ’Hidcote’ (lavendel) 
• Leptinella pyrethrifolia (vedermos) 
• Magnolia x soulangeana ’Lennei’ (magnolia)
• Prunus lusitanica (Portugese laurier) 
• Yucca filamentosa (palmlelie)

De trampoline 
staat op een 
apart terrasje; 
als de kinderen 
groter zijn kan 
het weer als 
terras dienst 
gaan doen.

Luchtige Verbena voor de 
pilaren tussen het lounge- 

en trampolineterras.

De plantenbakken 
zijn mooi in  

het licht gezet.
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onderhoud nodig hadden. Ze zijn 
flink onder handen genomen en 
zijn nu een mooie dichte wand 
geworden. De bewoners wilden de 
erfafscheidingen links en rechts 
ook graag in stand houden. Links 
moest dat wel wat groener, dus 
daar is wintergroene bamboe en 
Toscaanse jasmijn geplant. ,,Nu zie 
je daar nog wat stukjes schutting 
tussendoor, maar over een tijdje  
is dit helemaal groen, zoals de 
bewoners wensten.’’
Om te zorgen dat de tuin het hele 
jaar door mooi groen is, is gekozen 
voor veel wintergroene planten. 
Het haagje dat achteraan over 
de breedte van de tuin loopt is 
een Portugese laurier. Verder 
vind je in de tuin grote yucca’s, 
varens, siergrasjes en de eerder 
genoemde wintergroene bamboe 
en Toscaanse jasmijn. 
Bij de pilaren staat Verbena om wat 
kleur toe te voegen. ,,Deze is hoog, 

maar wel luchtig en geeft daar-
mee een speelse doorkijk.’’ Verder 
zorgen Vinca, Heucherella en  
het Kaukasisch vergeet-me-nietje 
voor kleur. Als bodembedekker 
bij de staptegels is gekozen voor 
Leptinella. Tussen het haagje en 
de schutting vind je aan de linker-
kant nog de Japanse anemoon 
’September Charm’; deze kleurt 
roze in het najaar.
,,Het eindresultaat is een groene en 
kleurrijke tuin waar ik heel tevreden 
mee ben’’, zegt Foske. ,,Mooi vind 
ik het lijnenspel van bijvoorbeeld 
het haagje en de zitbank, en hoe 
die lijnen de verschillende stijlen tot 
één geheel maken. Ondanks die 
stijlen en de verschillende hoekjes 
is het toch een heerlijke en sfeer-
volle tuin geworden.’’ 

‘De lijnen in dit ontwerp maken de verschillende 
stijlen tot één geheel’

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Ontwerp
 1  Toscaanse jasmijn
 2  pilaren

 3  Portugese laurier
 4  Japanse esdoorn

5  magnolia
 6  zitmuurtje

woning

Het witte muurtje vormt een mooie 
afscheiding tussen de twee tuindelen, en 
dient ook als zitplek.

Deze spots zorgen voor een mooi verlichte 
tuin. 


