STADSTUIN

Twee
verdiepingen
Deze stadstuin in Bergen op Zoom is beslist niet alledaags. Het
achterste deel ligt op een oude stadswal waardoor de tuin uit twee
verdiepingen bestaat. Een ingenieuze, multifunctionele trap verbindt
beide tuindelen met elkaar en is meteen een echte blikvanger.
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H

et hoogteverschil
was echt een uit
daging hier’’, aldus
zelfstandig tuin
ontwerper Noël van
Mierlo. ,,De tuin is al niet zo groot
en wordt dan ook nog eens door
midden gedeeld door de twee
meter hoge, oude stadswal.’’
Belangrijk was dat er een goede
looproute door de tuin kwam.
De poort achterin komt namelijk
uit bij de parkeerplaats waar de
bewoners hun auto hebben staan.
Ook was er de wens voor drie zit
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plekken: een terrasje in het achter
ste tuingedeelte, één bij de woning
en één tegen de stadswal aan
omdat deze plek lang in de zon ligt.
,,De tuin heeft een rare vorm, het
is een lange pijpenla die door het
hoogteverschil in tweeën is gehakt.
De kunst was om hier één tuin van
te maken. Daar heb ik de trap voor
gebruikt. De trap is veel meer dan
een trap. Halverwege steekt er
een trede uit en die vormt meteen
een tafel. Je loopt daar dus in feite
over een tafel. Het is eigenlijk een
avontuur om de trap op te lopen.’’

Deze trede annex tafelblad bestaat
uit een grootformaat Schellevis
betontegel. Deze stoere tegel is
- in verschillende formaten - ook
gebruikt voor enkele andere treden
en voor het eetterras bij de woning.
De meeste treden zijn echter ver
vaardigd van stalen roosters. Dit
geeft de trap een luchtig en speels
karakter, en door hun stroeve opper
vlak kun je er niet op uitglijden.
Maar minstens zo belangrijk: omdat
de roosters licht en water doorlaten,
is het mogelijk om er schaduwplanten onder te laten groeien. Een
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Vanaf de stadswal
is er mooi zicht op
het benedendeel
van de tuin.

De meeste traptreden bestaan
uit stalen roosters.

Tuin

Stadstuin van 60 m2, gericht op het
noorden. De lange, smalle tuin wordt
in tweeën gedeeld door een 2 m
hoge historische stadswal.

Woning

Stadswoning.

Bewoners
Een stel van middelbare leeftijd.

Wensen
•
•
•
•
•
•

terras bij de woning
terras bij de stadswal
zitplek achter in de tuin
veel groen
alleen witte bloemen
waterprobleem oplossen

slimme oplossing, want het maakt
deze stadstuin extra groen. Een
mooi detail is dat de stalen roosters
gecoat zijn in een zwarte tint, die
ook binnenshuis voorkomt.

Authentieke karakter
Het hoogteverschil was niet de
enige uitdaging bij het ontwerp.
Noël: ,,Het terras bij de woning
lag scheef richting huis. Als het
flink regende dan liep het water
gewoon de keuken in. En we krijgen
steeds meer te maken met heftige
regenval!’’ Ook dit vochtprobleem
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‘Het is eigenlijk een avontuur
om de trap op te lopen.’
werd door hem op een creatieve
manier opgelost. ,,Je ziet het niet
direct maar het hele benedendeel
zweeft boven de grond. Daarnaast
zijn de terrassen omringd door
split en beplanting waar overtollig
regenwater in kan weglopen.’’
Beide terrassen in het beneden
deel liggen inderdaad hoger dan
het maaiveld. Het iets verhoogde
eetterras bij de woning vormt in
feite de eerste trede van de inge
nieuze trap. Om vochtproblemen
in de woning te voorkomen, is dit
terras bewust iets van de woning

afgelegd; tussen het eetterras en
de openslaande deuren van de
keuken ligt een strook split die een
perfecte drainage vormt.
Het tweede terras - naast de oude
stadswal - ligt weer iets hoger
dan het eetterras. Dit terras is
vervaardigd van hardhout, net
als het hoogstgelegen terras
achter in de tuin. Het zwevende
betonnen tafelblad dat tevens
een traptrede vormt, maakt dit
tweede terras extra bijzonder. Om
het authentieke karakter van de
historische muur (de keermuur van
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STADSTUIN
De schutting van grillige
tamme-kastanjehouten
paaltjes camoufleert de
lelijke muur erachter.

Het pad van split in het achterste tuindeel zorgt
ervoor dat regenwater goed kan wegstromen.
de stadswal) te behouden, is deze
bewust niet geverfd of gestuukt.
Alleen is de lelijke bovenkant van de
muur fraai afgewerkt met een dikke
eikenhouten balk.

Witbloeiende planten

‘Je ziet het niet direct maar het hele
benedendeel zweeft boven de grond.’
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Deze stadstuin heeft nog meer bijzondere
elementen. Zo trekt een soort kunstwerk
van gestapelde betontegels direct de
aandacht. Noël: ,,De stapel stenen
is bedoeld om het zitgedeelte en de
trap uit elkaar te houden. Het geeft
richting aan de tuin, er kan een mooie
schaal op staan en het is meteen ook
een trapleuning.’’ De sfeervolle pergola
van robuuste eikenhouten palen oogt
stoer en landelijk, en zorgt voor intimi
teit op het eetterras. En dan is er nog
de bijzondere schutting van gestapeld
tamme-kastanjehout, die een lelijke muur
erachter camoufleert. Het toegepaste
hout draagt bij aan de vriendelijke en
natuurlijke sfeer in de tuin.
Ook de beplanting oogt vrij natuurlijk
waarbij de grote variatie aan planten
opvalt. Behalve veel vaste planten
bevatten de borders ook enkele varens,
siergrassen en voorjaarsbloeiende
bolgewasjes zoals Spaanse
boshyacinten. Ook staan er enkele
heesters zoals boerenhortensia’s,
Sarcococca en een buxusbol. In het
achterste tuingedeelte zorgen een
appel en een meerstammig krenten
boompje voor hoogte. Omdat deze
stadstuin op het noorden ligt, zijn er
vooral veel schaduwplanten toegepast.
En dan alleen witbloeiende planten,
naar wens van de eigenaren. Alleen
een reeds aanwezige oranje roos en
een bleekroze klimroos vormen hierop
een uitzondering.
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Ontwerp
1
2
3

4
5
6
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pergola
eetterras
kastanjehouten
schutting
‘stapel betontegels’
hardhouten terras
trap
oude stadswal
krentenboompje
hardhouten terras
split
appelboom

Planten in deze tuin
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Witbloeiende vaste planten
9

Witbloeiende bolgewassen
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• Anemone nemorosa (bosanemoon)
• Galanthus nivalis (sneeuwklokje)
• Hyacinthoides hispanica ’Alba’ (Spaanse boshyacint)
• Narcissus ’Thalia’ (narcis)
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Grassen en varens
• Carex morrowii ’Gilt Edge’ (Japanse zegge)
• Dryopteris affinis (geschubde mannetjesvaren)
• Hakonechloa macra (Japans siergras)
• Polystichum aculeatum (stijve naaldvaren)
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• Actaea simplex ’White Pearl’ (zilverkaars)
• Anemone x hybrida ’Honorine Jobert’ (Japanse anemoon)
• Aster divaricatus (sneeuwster-aster)
• Galium odoratum (lievevrouwebedstro)
• Geranium sanguineum ’Album’ (ooievaarsbek)
• Helleborus orientalis wit (oosterse kerstroos)
• Lamium orvala ’Alba’ (dovenetel)
• Pachyphragma macrophylla
• Tiarella cordifolia (schuimbloem)
• Vinca minor ’Gertrude Jekyll’ (maagdenpalm)
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Noël van Mierlo

Tuinontwerp
Van Mierlo Tuinen
Deurne
www.vanmierlotuinen.nl

Tuinaanleg
woning
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Groenregie
Reeuwijk
www.groenregie.nl
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