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Ontwerp
① loungeterras
② gestuukte muur
③ grind
④ steeneiken
⑤ bamboe
⑥ gestuukte muur
⑦ boom
⑧ zwarte schutting
⑨ vlonderterras
⑩ blauweregen
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Keramische tegels, een vlonderterras van houtcomposiet en flachkorn grind vormen de basis van deze 
tuin. Deze verschillende materialen combineren heel mooi met elkaar én vragen geen onderhoud.  
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D 
eze tuin ligt in 
Reeuwijk, op slappe 
veengrond’’, vertelt 
Foske Groenendijk 
die als tuinontwerp-
ster werkzaam is 

bij Groenregie. ,,Omdat deze grond 
heel erg zakt, hebben we hier veel 
onderheid. Alleen het vlak met split 
en de plantvakken niet, want deze 
zijn makkelijk aan te vullen mocht dat 
later nodig zijn.’’ De eerste tuin bij deze 
geschakelde woning uit 2008 was 
in zeven jaar tijd behoorlijk verzakt. 
Vandaar dat de eigenaren besloten 
hun tuin op de schop te doen en waar 
nodig te laten onderheien. Niet alleen 
het loungeterras bij de openslaande 
deuren ligt nu zo stevig als een huis, 
dat geldt ook voor het kleine vlonder-
terras met de bartafel, de gestuukte 
muren en de schutting. 

Geen onkruid
Het loungeterras bestaat uit kerami-
sche tegels van 30 x 120 cm. Om deze 
achtertuin wat dieper te laten lijken, 
liggen de lange, smalle tegels in de 
lengterichting van de tuin. Bij het  

doodsbeenderenboom (Gymnocladus 
chinensis) en de wintergroene vinger-
plant (Fatsia japonica) op de hoek van 
beide terrassen ogen eveneens heel 
natuurlijk, terwijl de blauweregen de 
zwarte schutting mooi aankleedt. 
Een fraai contrast met de twee strakke 
terrassen is het vlak met flachkorn 
grind. ,,Dit type grind wordt ook wel 
dubbeltjesgrind genoemd omdat het 
zo plat is als een dubbeltje, hierdoor 
is het ook met blote voeten lekker 
beloopbaar. Het natuurlijke kleurtje 
van dit flachkorn, met bruin en grijs, 
geeft deze tuin ook een beetje een 
natuurlijke sfeer.’’ Om de lijnen van 
het vlonderterras te verzachten, zijn 
langs de rand van deze vlonder wat 
vrouwenmantel (Alchemilla mollis) en 
Geranium Rozanne geplant. Een mooi 
detail; het lijkt net alsof deze natuurlijk 
ogende vaste planten spontaan daar 
zijn opgekomen. 

iets verhoogde vlonderterras zijn de 
planken juist in de breedterichting 
gelegd omdat het anders - als alles in 
de lengterichting ligt - volgens Foske 
heel saai zou worden. ,,De planken 
van deze vlonder lijken door te lopen 
in de zijkant, ze zijn mooi in verstek 
gezaagd. Het hoogteverschil hier 
maakt de tuin net iets spannender.’’ 
Gekozen is voor vlonderdelen van 
houtcomposiet. Dit materiaal - een 
mengsel van houtvezels en kunststof - 
oogt als hout, maar wordt veel minder 
snel glad en vraagt geen onderhoud. 
Ook de keramische tegels zijn onder-
houdsvriendelijk. ,,Keramische tegels 
zijn kleurvast en vlekken trekken er niet 
in. Ook zijn ze minder glad dan natuur-
steen. Omdat je bij keramische tegels 
altijd voegmortel gebruikt, heb je het 
voordeel dat je geen onkruid hebt.’’

Dubbeltjesgrind
De border met organische lijnen zorgt 
voor een ‘natuurlijk tintje’ in deze tuin, 
net als de hoog opgaande bamboe 
en de wintergroene steeneiken die  
de inkijk vanuit de achterliggende 
woningen weren. De meerstammige 
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