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Rechte lijnen & een mooie vlakverdeling

Rechte lijnen en een mooie vlakverdeling kenmerken deze modern
klassieke tuin in Montfoort. De
25 m diepe tuin grenst aan de
Hollandse IJssel en de bewoners
wilden wel het uitzicht behouden
maar niet teveel inkijk hebben.
Ontwerpster Foske Groenendijk,
werkzaam bij Rodenburg Tuinen,
loste dit op door de tuin af te
schermen met een wintergroene
haag met hierin een opening als
zichtlijn vanuit de woning.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s en tekening: Foske Groenendijk

p het langgerekte perceel
staat een vrijstaande woning
die enkele jaren geleden werd
gemoderniseerd; ook werd toen de
veranda in modern klassieke stijl
gebouwd. Na de verbouwing werd
de tuin aangepakt. De bewoners
- een man en vrouw, beiden met drukke
werkzaamheden - wilden een onderhoudsvriendelijke tuin zonder gazon,
met spiegelvijver en veel wintergroene
elementen. De ontwerpster trok de stijl
van de woning door naar de tuin zodat
deze een modern klassieke sfeer ademt.
Foske Groenendijk: „Vanuit het huis heb
ik logische, rechte lijnen naar de tuin
getrokken. Zo ligt de spiegelvijver in de
lengte van de woning om de diepte van
de tuin te benadrukken. Bovendien is zo
de vijver van binnen uit goed te zien.’’

Basisgegevens
Tuin
Achtertuin op het oosten; de tuin is 25 m
diep en bij de achtergevel 12 m breed. De
tuin grenst aan de achterkant aan het
water
Woning
Gemoderniseerde vrijstaande woning uit
de jaren ’70, met aangebouwde veranda
Bewoners
Man en vrouw, beiden 55-plus

Modern klassieke tuin
aan het water
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Ontwerpwensen

De stijl van de
tuin sluit perfect
aan op die van
de veranda.

2011

2011

onderhoudsvriendelijk
geen gazon
spiegelvijver
tuinhuisje
nieuwe plek voor de kippen
zicht op het water,
maar niet teveel inkijk
➽ veel wintergroene elementen
➽
➽
➽
➽
➽
➽
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Planten in dit ontwerp
1. Bamboe Fargesia murieliae ’Bimbo’
➽ niet-woekerende bamboe
➽ zon tot schaduw
➽ humeuze grond
➽ hoogte 1-1,5 m
2. Knotwilg Salix alba ’Chermesina’
➽ snelgroeiende boom
➽ prima te knotten
➽ ’s winters opvallende oranjerode twijgen
➽ vochtige, voedzame grond
➽ bestand tegen wind
➽ hoogte 20 m (niet geknot)
3. 	Pluimhortensia
Hydrangea paniculata ’Limelight’
➽ heester
➽ groenwitte bloemen in juli-oktober
➽ zon tot halfschaduw
➽ hoogte 3 m (ongesnoeid)
4. Stekelnootje Acaena microphylla
➽ bronsgroen blad
➽ bruinroze bloempjes in juli-augustus
➽ goede bodembedekker
➽ redelijk wintergroen
➽ zon tot halfschaduw
➽ hoogte 10 cm
5. Struikklimop
Hedera helix ’Arborescens’
➽ wintergroene heester
➽ donkergroen glanzend blad
➽ geelgroene bloemen in
september-oktober
➽ zwarte vruchten
➽ zon tot schaduw
➽ hoogte 175 cm (ongesnoeid)

De stapstenen van Aziatisch hardsteen liggen in het
vlak met stekelnootje (4), ernaast staat struikklimop (5).
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De knotwilgen (2) passen mooi
in het landschap. De witte
pluimhortensia’s (3) geven
’s zomers een rijke bloei.

De spiegelvijver vormt een fraaie zichtlijn
vanuit de woning

Knotwilgen

buxuswolk. En ondanks de strakke

„Voor de klassieke sfeer hebben we

belijning oogt de tuin ook niet kil. De

oude, gebakken klinkers gebruikt en

ontwerpster: ,,De dwarshagen maken

tegels van Asian Blue hardsteen. In een

de tuin gezellig. Je creëert als het ware

echt klassieke tuin zouden kleinere

kamertjes, waardoor het geheel niet in

tegels beter passen. Maar voor een iets

één keer is te overzien en je gedwongen

modernere sfeer heb ik hier gekozen voor

wordt door de tuin te lopen.”

grootformaat tegels van 80 x 80 cm.”

Wordt de tuin aan de achterkant deels

In het midden van de tuin ligt een groot

begrensd door een wintergroene haag

vlak met gebroken riviersplit, onder-

van laurierkers - om jaarrond inkijk vanaf

broken door een pad van staptegels

het water te weren - voor de 1 m hoge

van hetzelfde Aziatische hardsteen als

dwarshagen zijn beuken gebruikt. Ze

gebruikt is bij de terrassen. Het vlak split

camoufleren onder meer het kippen-

wordt ook onderbroken door een rand

hok in het middengedeelte van de tuin

leliegras (Liriope muscari) waarin drie

en begrenzen het terras bij de veranda

knotwilgen staan. De knotwilgen passen

en het loungeterras achterin.

mooi in het landschap en bovendien
verkleuren de twijgen van de gekozen

Lange lijnen

cultivar - Salix alba ’Chermesina’ -

Het groen in de tuin bestaat vooral uit

’s winters prachtig naar oranjerood.

vakbeplanting, zoals Japans prachtriet

Kamertjes

(Miscanthus sinensis), struikklimop
(Hedera helix ’Arborescens’), pluim-

Ondanks de relatief grote oppervlakte

hortensia (Hydrangea paniculata

aan verharding oogt de tuin beslist niet

’Limelight’) en het bodembedekkende

‘stenig’. Dit komt door de afwisseling in

stekelnootje (Acaena microphylla).

materialen, door het gebruik van half-

De krachtige lijnvoering van deze vak-

verharding en door groene elementen

beplanting versterkt de lengterichting

zoals hagen, vakbeplanting en een

van de tuin, want - met uitzondering

In de van oud-Hollandse betontegels vervaardigde plantenbakken staat de bamboe Fargesia murieliae ’Bimbo’ (1).
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Het loungeterras vormt een heerlijke plek in de avondzon.De oude, gebakken klinkers en de tegels van Asian
Blue hardsteen ogen klassiek

De ontwerptekening

van de vakken met bodembedekkers

haag van
laurierkers

- vormen ze lange lijnen vanuit de
woning. Gekozen is voor witte, lila,

tuinhuisje

roze en groene bloeikleuren; zo geeft

gemengde
beplanting

lage
bodembedekker

de pluimhortensia ’Limelight’

loungeterras

struikklimop

Groenendijk: „Deze hortensia gebruiken

beeld op sokkel

siergras

we vrij veel omdat hij niet omvalt in

beukenhaag

’s zomers groenwitte bloemen. Foske

tegenstelling tot ’Annabelle’.Vóór de
pluimhortensia’s staat een rand struikklimop; deze moet je wel blijven snoeien
om hem mooi te houden. Mochten de
bloemen toch omvallen dan houdt
deze struikklimop ze tegen.”

knotwilgen (3x)

beukenhaag
grind

pluimhortensia’s

kippenhok

struikklimop

gaas met klimop
leliegras
beukenhaag

gaas met
klimop

bakken met
bamboe (2x)

vijver

buxuswolk

beukenhaag

Tuinontwerp & aanleg
Foske Groenendijk
Rodenburg Tuinen
Geestdorp 30
3444 BE Woerden
www.rodenburgtuinen.nl
tel. (0031) (0)348-41 24 66

Productinfo
Tuinhuisje: www.gardival.be
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lage
bodembedekker

tegels van
Aziatisch
hardsteen
(80 x 80 cm)

beukenhaag
oude gebakken klinkers
(waalformaat)

veranda

woning

2011

