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Nieuwe tuintrend

Slim opgelost

Optimaal gebruik

In de stad

Combi van
veel groen en
natuurlijke tinten

Met onze
trucs lijkt je
tuin groter

Achtertuintje met
plunge pool en
overkapping

Weelderige
bloementuin
voor vlinders

EN VERDER: MOOIE VERLICHTING IN MEDITERRANE TUIN • PLANTEN DIE IN NAJAAR & WINTER
BLOEIEN • ZONNIGE DAKTUIN • STOERE STADSOASE MET INDUSTRIËLE ELEMENTEN

Out of the box

Een diagonaal ontwerp met een azuurblauwe pergola, een terras van designtegels
met een betonnen catwalk/zitelement gecombineerd met rode staptegels en kleurrijke
beplanting. Tuinontwerper Joke Gerritsma mocht van de opdrachtgevers out of the box
denken en dat deed ze dan ook. Het resultaat is een verrassend speelse tuin.
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S EN ONTWERP: JOKE GERRITSMA
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TUIN
Achtertuin aan het water
(circa 10 x 13 m), gericht op
het noorden. De eigenaren
delen met de buren een
aanlegsteiger.
WONING
Geschakelde nieuwbouw
woning uit 2019.
BEWONERS
Een stel van middelbare
leeftijd.
WENSEN
• geen standaard tuin
• kleurrijk
• uitzicht op water behouden

TUINONTWERP | 95

Omdat het terras iets lager ligt en aan twee kanten wordt begrensd
door de keerwand/zitmuur/catwalk ontstaat het idee van een zitkuil.

‘De megablokken
zijn multifunctioneel,
je kan erover lopen
maar aan de
achterkant kun je ze
ook als zitblokken
gebruiken.’
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D

De roodbladige Japanse esdoorn is fraai geïntegreerd in het zitelement.
Het boompje zorgt voor extra sfeer én een gezellig schaduwhoekje.

e tuin ligt achter een
geschakelde woning in de
nieuwe wijk Houkepoort in
Sneek. Dit wooneiland ligt
aan de Houkesloot – een vaarroute
naar het Sneekermeer - en is dan ook
geliefd bij watersporters. Vanuit hun
tuin kunnen ze zó in hun boot stap
pen en wegvaren. Zo hebben ook de
opdrachtgevers een zeilboot achter
hun tuin liggen, aan een gedeelde
steiger met de buren. Als je zo van
water houdt, is het logisch dat het
uitzicht op het water behouden
moest blijven. “Daar heb ik dus
rekening mee gehouden”, vertelt
Joke, die als tuinontwerper in
Friesland regelmatig opdrachten
krijgt voor tuinen aan het water.
“Wat vanuit de gemeente verplicht

is, is dat je de laatste aantal meters
tot aan het water niet een hoge
afscheiding met de buren mag
hebben. Zodat je allebei scheef
over het water weg kunt kijken.”

Idee van een zitkuil
Al tijdens de bouw van de woning
namen de eigenaren Joke in de
arm voor een tuinontwerp. Ze wilden
véél kleur en beslist geen standaard
tuin. De tuin springt er dan ook echt
uit waarbij de kobaltblauwe, stalen
pergola de meeste aandacht trekt.
Deze staat diagonaal ten opzichte
van de woning en past daarbij in het
diagonale lijnenspel van het hele
ontwerp. De schuine lijnvoering is
geen toeval. Joke hoorde dat er in
de vloer van de woning een licht

Zelf-bouw-pergola
De pergola in deze tuin is door Joke ontworpen, door de
tuineigenaar gebouwd en door de vrouw des huizes blauw
geschilderd.
De pergola is van Skellet; dit merk levert stalen, holle profielen met
een raster van gaatjes op 25 mm. De profielen zijn licht van
gewicht en zijn met bindklinknagels aan elkaar te bevestigen. Zo
kun je zelf redelijk eenvoudig een pergola naar wens bouwen en
deze desgewenst later nog veranderen of verlengen. De pergola
is bovendien makkelijk te demonteren, dus bij een verhuizing kun
je deze eventueel meenemen. De stalen profielen kun je in elk
gewenste kleur schilderen. www.skellet.com

blauw lijntje zou komen, gelegd in
een Hongaarse punt. “Vanuit die
gedachte ben ik in de achtertuin
begonnen met dat terras met vier
kante tegels en die heb ik óók in een
diagonale lijn gelegd. Zo is dat lijnen
spel met diagonale lijnen eigenlijk
begonnen.” Het terras ligt aan de
waterkant dus er is een heerlijk zicht
over het water. Je zit hier bovendien
heerlijk knus. Dat komt door de
keerwand die het terras aan twee
kanten begrenst, wat het idee van
een zitkuil geeft.
De tuin heeft namelijk een hoogteverschil. Hierdoor loopt het gazon
geleidelijk af naar het water toe,
maar bij het terras moest dit uiteraard
worden opgevangen. Joke koos voor
een stoere keerwand van betonblok
ken. Een keerwand die multifuncti
oneel is, vertelt ze, want deze vormt
tevens een pad én een zitelement.
“Vanaf het gazon heb je maar een
klein opstapje om op dit betonpad te
komen, als je het pad volgt en er
aan het eind vanaf stapt dan heb
je twee treden te nemen. De mega
blokken - ofwel legioblokken - zijn
multifunctioneel, je kan erover lopen
maar aan de achterkant zit je op zo’n
40-45 cm hoogteverschil, daar kun
je ze ook als zitblokken gebruiken.
Het terras met die designtegels ligt
lager dan het gazon omdat het meer
achter in de tuin ligt. Dus je hebt een
soort catwalk erlangs waarop je ook
kunt zitten.”

Opvallend in het kleurgebruik in deze
tuin zijn de vele tinten rood, wit en
blauw. Dat blijkt toeval te zijn. “Het
moest kleurrijk zijn dus ik heb rood
toegevoegd om krachtigere kleuren
te krijgen. Voor de pergola had ik
zelf iets meer turquoise in gedachte

maar de vrouw des huizes had de
garagedeur ook aardig felblauw
geschilderd dus toen zei ze ‘dan ga
ik de pergola ook in die kleur doen’.”
Ook in de designtegels van het terras
zitten bruinrode en blauwe tinten,
en die komen niet alleen terug in de
pergola en de rode staptegels maar
ook in de beplanting. De betonnen
catwalk wilde Joke eigenlijk ook in
rood uit laten voeren. Uiteindelijk is
daar vanaf gezien. Rode megablok
ken bleken lastig verkrijgbaar te zijn
maar er was ook nog een techni
sche reden om hier gewoon voor
betonkleur te kiezen. Want het rode
pigment zit alleen aan de buiten
kant van het beton, eventuele latere
beschadigingen aan de blokken
zouden daardoor meteen in het oog
springen. “De betonkleur past ook
wel maar een rode catwalk was iets
sprankelender geweest.”

De felrode bloemen van Crocosmia ‘Lucifer’ (montbretia) en Helenium ‘Moerheim Beauty’ (zonnekruid) vormen een opvallend contrast met de paarse Salvia nemorosa ‘Caradonna’ (bossalie) en
de strokleurige Nassella (voorheen Stipa) tenuissima ‘Ponytails’ (vedergras).

Rode, witte en blauwe tinten
Aan de andere kant van de catwalk
ligt een kleurrijke vasteplantenborder.
De woning biedt hier een goed zicht
op en ook vanaf het driehoekige hou
ten zitelement aan de zijkant van de
tuin kijk je mooi uit op deze border.
Een mooi detail is de roodbladige
Japanse esdoorn die in het zitele
ment is geïntegreerd. Deze grootformaat boom zorgde direct al voor
een sfeervol schaduwhoekje.
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Legenda
1 tegels
2 hangstoel
3 wilgentenen schutting
4 pergola
5 zitelement/catwalk
6 terras
7 staptegels
8 border
9 zitelement met Japanse esdoorn
10 gazon

water

7

6
4

Opvallende vaste planten
5
8
3
9
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•A
 ster novae-angliae ‘Barr’s Pink’
(nieuw-Engelse aster)
• Crocosmia ‘Lucifer’ (montbretia)
• Dicentra formosa ‘Bacchanal’ (gebroken hartje)
• Geranium ‘Rozanne’ (ooievaarsbek)
• Helenium ‘Moerheim Beauty’ (zonnekruid)
• Hemerocallis ‘Red Rum’ (daglelie)
• Liriope ‘Gold Banded’ (leliegras)
• Nassella (voorheen Stipa) tenuissima ‘Ponytails’
(vedergras).
•N
 epeta ‘Walker’s Low’ (kattenkruid)
• Rodgersia pinnata (schout-bij-nacht)
• Salvia nemorosa ‘Caradonna’
•Y
 ucca filamentosa ‘Bright Edge’

2

Producten & materialen

1

•c
 atwalk: megablokken Dam Beton
•p
 ergola: Skellet
• rode staptegels (op kleur gemengd): Simbeton
• tegels terras: Noviton BetonArt Carpet
van Excluton

garage

woning

Joke Gerritsma

‘Het moest kleurrijk zijn,
dus ik heb rood
toegevoegd om krachtigere
kleuren te krijgen.’
Tip van de tuinontwerper
Laat van oude zeilen een schaduwdoek maken voor je terras.
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TUINONTWERP
Joke Gerritsma Tuinontwerpen
Gauw
www.jokegerritsmatuinontwerpen.nl
Facebook: Joke Gerritsma Tuinontwerpen
TUINAANLEG
Hoveniersbedrijf Tjeerd Hingst
Offingawier
tel. 0515-422296
Het grondverzet is gedaan door Auke van
Dijk (www.aukevandijk.nl), de bestrating is
gelegd door stratenmaker Ibo
Kempenaar.
De pergola en het houten zitelement zijn
door de tuineigenaar zelf gebouwd, ook
heeft hij een ondergronds beregenings
systeem aangelegd. Daarnaast hebben
de eigenaren zelf de wilgentenen schut
ting op de erfgrens gevlochten én mee
geholpen met de aanplant van de tuin.

