UNIEKE COMBINATIE

De smalle lijn met
donkerder gekleurde
tegels zorgt voor
meer diepte.

Twee tuinen,
één geheel
Tuin
Achtertuin van 12 x 8 m, gelegen op
het noordwesten.

Woning

Twee stadswoningen uit de jaren 30.

Bewoners

Links: Oudere dame. Rechts: Gezin
met kinderen.

Wensen

Links
• groene tuin
• zonnige zitplekjes
Rechts
• loungeruimte
• buitenkeuken
Gezamenlijke wens
• meer privacy
• modern en strak
• eenheid

2018

Deze unieke achtertuin in Utrecht wordt gedeeld door
een moeder en haar dochter, die met haar gezin in
het naastgelegen huis woont. Tuinontwerpster Foske
Groenendijk van Groenregie slaagde erin om van de twee
tuinen én de verschillende wensen één geheel te maken.
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D

e ruime achtertuin
in Utrecht bestaat
eigenlijk uit twee
tuinen, die bij twee
verschillende huishoudens horen. Het huis aan de
linkerkant van de tuin is van een
oudere dame. Rechts woont haar
dochter met een gezin. De twee
huishoudens delen de tuin, maar
hebben ieder hun eigen deel en
de daarbij behorende wensen.
Zo moest links een onderhouds-

vriendelijke, groene tuin worden
en moest rechts een tuin worden
om in te ‘leven’. Een behoorlijke
uitdaging voor ontwerpster Foske
Groenendijk.

Privacy
Voor iedereen was privacy een
groot gemis in de tuin. De tuin is
niet erg diep en wordt ingeklemd
door andere huizen, die zicht hadden op de tuin. De wens was dan
ook een hogere erfafscheiding
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De ene tuin moest ‘groen’
worden, de andere een
tuin om in te ‘leven’.

Het Japans bloedgras in de
plantenbakken kleurt in de
herfst prachtig vuurrood.
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met minder inkijk. ,,In de oude
situatie werd de tuin omgrensd
door gemetselde muurtjes. Deze
hebben we verhoogd door er
bankirai-latjes op te monteren.
Omdat de muurtjes wel een
opknapbeurt konden gebruiken,
hebben we deze gestuukt en wit
geverfd.’’ Om één geheel te
creëren zijn de muurtjes in zowel
de linker- als rechtertuin gestuukt
en verhoogd. Om in de rechtertuin nog meer privacy te krijgen,
is hier gekozen om wintergroene
lei-steeneiken (Quercus ilex)
te planten. Ook de moderne
pergola geeft een gevoel van
beschutting.

Verlichting
,,Een mooi verlichte tuin was een
andere wens die beide klanten
deelden. Zodat de tuin vanuit de
woning zowel overdag als in de
avond een lust voor het oog zou
zijn.’’ Voor het gezin aan de
rechterkant kwam hier nog bij,
dat zij tot in de late uurtjes van
een hapje en drankje wilden
kunnen genieten in hun tuin.
Op de bankirai-latjes op de muur
zijn spots gemonteerd die in
de linkertuin de plantenbakken
oplichten en in de rechtertuin de
loungebank en de keuken in het
licht zetten. Ook zijn op diverse
plekken grondspots geplaatst.
Zo worden de leibomen in de
rechtertuin aangelicht door
grondspots en verlicht een
prikspot de meerstammige
Osmanthus in de linkertuin.
De oudere dame wilde graag
genieten van het groen en de
zon. Op verschillende plaatsen
zijn daarom zitplekjes gecreëerd,
zodat ze met de zon kan mee
bewegen. ,,Omdat de linkertuin
wat ‘groener’ is, heb ik hier veel
nagedacht over groenblijvende
beplanting. Ik heb gekozen
voor Osmanthus, Fatsia, stekelnootje, wintergroene varens en
een Portugese laurier, zodat de
tuin ook in de winter nog mooi
groen blijft.’’ Ook aan wat kleur is
gedacht. In de plantenbakken in
de rechtertuin staat Japans
bloedgras, dat in de herfst naar
vuurrood kleurt. Verder zorgen
kattenkruid, Campanula en
Agapanthus in de zomer voor
vrolijke kleuren in de linkertuin.
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De loungehoek en buitenkeuken zijn
helemaal op maat gemaakt.

In de kast,
gevuld met
eikenhouten
stammetjes, is
een openhaard
geplaatst.

Zithoek en keuken
In de rechtertuin moest de nadruk
liggen op het leven in de tuin. ,,De
bewoners wilden er graag een
hapje en drankje nuttigen, tot in
de late uurtjes buiten zitten en
buiten koken’’, vertelt Foske. Aan
haar de taak om te zorgen dat de
bewoners optimaal van hun tuin
kunnen genieten.
Onder de pergola zijn een zithoek
en een buitenkeuken gerealiseerd.
Alles wat je in dit tuingedeelte

vindt, is op maat gemaakt, van
de buitenkeuken tot de kast van
zwart gecoat staal. De keuken is
gemaakt van rabatdelen en heeft
een zinken blad. In het keukenblad
is een Green Egg geplaatst, zodat
de de bewoners naar hartenlust
kunnen kokkerellen. De muur
boven het keukenblad is bekleed
met steenstrips. Dit is gedaan om
de muur een beetje te breken en
tevens te benadrukken dat dit deel
een andere functie heeft.
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‘De tuinen hebben allebei hun eigen karakter,
maar vormen toch een eenheid.’
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keramische tegel
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schijnhulst
sfeerwand
buitenkeuken
verhoogde bakken
Portugese laurier
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woning 1

Planten in deze tuin
• Osmanthus heterophyllus (schijnhulst)
• Quercus ilex (steeneik)
• Fatsia japonica (vingerplant)
• Miscanthus sinensis ’Morning Light’ (prachtriet)
• Agapanthus (Afrikaanse lelie)
• Imperata cylindrica ’Red Baron’ (Japans bloedgras)
• Prunus lusitanica (Portugese laurier)

,,Dan moest er ook nog een lekkere
zitruimte komen. Daar heb ik gekozen voor een loungebank en een
salontafel. De salontafel is gemaakt
van lariksbalken van 20 x 20 cm
die zwart gebeitst zijn.’’ Dankzij het
zwarte hout en het zwart gecoate
staal heeft de tuin een stoere uitstraling. In de kast, die is gevuld
met stammetjes van eikenhout, is
een openhaard geplaatst. Deze
voorziet de tuin van veel sfeer en
warmte.
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Eenheid
,,Ik ben er trots op dat het is gelukt
de wensen van beide huishoudens
uit te laten komen. De tuinen hebben elk hun eigen karakter, maar
vormen toch een eenheid. Dat was
nog een flinke klus door het leeftijdsverschil van beide eigenaren en de
verschillende wensen.’’
Die eenheid is te danken aan verschillende aspecten. Zo heeft Foske
in beide tuinen gekozen voor grijze,
keramische tegels. In beide tuinen
loopt een lijn van rechthoekige
tegels, die de diepte van de tuin
benadrukt. Links loopt deze van
de openslaande deuren naar de
meerstammige Osmanthus, rechts
van de openslaande deuren naar
de open kast. Ook de gestuukte en
verhoogde muren op de erfgrenzen
maken van de tuin één geheel.
Optisch is de tuin gescheiden door
het haagje van de Portugese laurier,
die op de erfgrens staat.

Foske Groenendijk

Tuinontwerp en
aanleg
Groenregie
Reeuwijk
www.groenregie.nl

Productinfo
Barbecue: GreenEgg
Steenstrips: Fixwall
mongolian slate
Verlichting: in-lite
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