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GOED ONTWERP
KLEINE TUIN

Kleine tuin, GROOT plezier   

In 1989 betrok ik een ‘tussenwoning’ aan de rand van Gouda en 
ging direct aan de slag met de voor- en achtertuin, te beginnen 
met het planten van een boom in de voortuin, een valse of 
gele acacia (Robinia pseudoacacia ‘Frisia). Een sterke boom, die 
opvallend geel uitloopt en sindsdien mijn huis markeert, met 
de wijnrode Clematis viticella ‘Madame Julia Correvon’ tegen de 
stam. 
De achtertuin, 5,40 x 11 meter, werd ingericht door een hovenier, 
veel planten en een kleine vijver. Drie maanden later zag het er 
al zo fleurig uit, dat het tijdschrift Libelle er een reportage aan 
wijdde. In die jaren was van houten schuttingen en betegelde 
tuinen nog geen sprake. Iedereen ging geestdriftig met planten 
aan de slag en in alle vijvertjes kwaakten de kikkers. Een 
buurman-bioloog wist zelfs omstandigheden te creëren voor de 
rugstreeppad, die zich al in hetzelfde seizoen liet zien! 
Na een jaar of zes was sterke vergrassing (kweekgras!) opgetreden 
en waren verzakkingen ontstaan, een permanent probleem 
in het veenweidegebied van West-Nederland. Weliswaar 
vertraagt het opbrengen van een metershoog zandpakket de 
bodemdaling, maar afdoende is dat niet. Het niveauverschil 
met de onderheide woning werd steeds lelijker. Wat te doen? 
Ik overwoog een volledige herinrichting van zowel de voor- als 
achtertuin, wat een goede voorbereiding vereiste. Daar is de 
winter van 1995/1996 voor gebruikt.

Duurzaam en toekomstbestendig
Het liefst wilde ik een duurzame tuininrichting, meer 
levensloopbestendig ook. De voortuin moest een visitekaartje 
worden, de achtertuin een jaarrond groen paradijsje. Behoort dit 
tot de mogelijkheden vroeg ik aan tuin- en landschapsarchitect 
Jaap Poortvliet. Hij hanteert een strakke ontwerpstijl, tijdloos en 
rustig. Dat spreekt mij aan. Optimaal ruimtelijk effect creëren 
was prioriteit nummer één, maar het wensenlijstje was langer. 
Voor een bronzen aalscholver moest bijvoorbeeld een passende 
plek komen, liefst een waterelement. Zijn voorstel: een flinke 
verhoogde spiegelvijver met zinken rand, verspringend voor een 
goed ruimtelijk effect. Voor extra visuele diepte viel te denken 
aan treillage achter de vijver met een trompe l’oeil achtig effect, 
uitgevoerd in gegalvaniseerd metaal.
Druivenranken in plaats van een zonnescherm? Een metalen 
constructie aan de achtergevel was een mogelijkheid. Tegen de 
uitbouw van de buren, een zuidmuur, zou een gegalvaniseerde 
treillage of trellis kunnen komen voor warmtebehoeftige 
klim- en leiplanten. Dergelijke ornamenten moeten op maat 
worden gemaakt op basis van constructietekeningen voor 
de maatvoering. Jaap Poortvliet kon zorgen voor zowel de 
technische tekeningen als de uitvoering en de plaatsing. Met 
de beplanting wilde ik zelf aan de slag. De winter werd gebruikt 
om al pratend en schetsend tot een evenwichtig ontwerp te 
komen. Het plan zat goed in elkaar en werd vanaf februari 1996 
uitgevoerd.

rt Zicht op de achtertuin vanuit de kamer.

Het is de ultieme uitdaging, iets moois maken 
van een kleine voor- en achtertuin. Waar buren investeerden 
in een uitbouw, koos ik voor een toekomstbestendige tuin 
met een optimaal ruimtelijk effect, duurzame materialen, 

veel groen en water. Mijn wensenlijstje legde ik voor aan tuin- en 
landschapsarchitect Jaap Poortvliet, die er mee aan de slag ging. 
Al pratend en schetsend kwam het tot een evenwichtig plan, dat 
in 1996 werd uitgevoerd. Spelen met ruimte voor jaarrond plezier.

st De voortuin als visitekaartje.
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Om de voortuin een representatief aanzien te geven, moesten de 
verharding en de beplanting worden verwijderd. Alleen de valse 
acacia en de goudgele herbloeiende leiroos ‘Goldstern’ aan de 
gevel konden blijven staan. Andere waardevolle soorten werden 
tijdelijk opgekuild en herplant zoals Rosa ‘Ferdinand Pichard’,  
winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) en de wintergroene stijve 
naaldvaren (Polystichum aculeatum), inheems maar zeldzaam. 
Ze doorstonden de ingreep en groeien en bloeien nog steeds in 
een kleine border.
Volgens tekening werden eerst de lijnen uitgezet voor het 
bordes bij de entree, een kleine border en de plantstrook bij 
het huis. De erfgrens kreeg aan weerszijden een haag van Taxus 
baccata. De dwars geplante haag bij de entree geeft diepte en 
beslotenheid. Naast de voordeur is ruimte voor een grote pot, 
die met seizoenplanten zorgt voor een aantrekkelijk welkom.

Verharding 
Het tuindeel voor lopen en parkeren is semi-verhard, zodat 
neerslag in de bodem kan zakken. Op wortelwerend doek en 
zand zijn voor het loopgedeelte HDPE grindplaten gelegd, voor 
parkeren verzinkte metalen vloerroosters (0,50 x 0,80 meter). Ze 
zorgen voor een stabiele, vlakke ondergrond zonder rijsporen. 
De open structuur is afgestrooid met fijn grind in een zachtgele 
kleur, split is hiervoor ook bruikbaar. De betonstroken voor het 
loopgedeelte zijn van hetzelfde materiaal als de tegels bij de 
entree, de kleur afgestemd op de bakstenen van de woning. De 
betontegels van Schellevis zijn door en door gepigmenteerd, 
het 40 x 40 cm formaat past bij de afmetingen van de tuin. Het 
bordes heeft twee aantreden van koperplaat. 

Straatniveau 
Hoogteverschil tussen de betonvloer van de woning en het 
straatniveau wordt gaandeweg groter, aangezien zowel de 
straat als de tuin blijven zakken. Gemeente Gouda hoogt straten 
van tijd tot tijd op, waarna bewoners hun tuin weer op hoogte 
moeten brengen. Ingeval dit in mijn woonerf weer aan de orde 
komt, kan het ontwerp van de tuin worden behouden en ook 
de boom en de hagen kunnen een ophoging wel aan. De kleine 
border ligt al hoger. Het halfverharde deel zal dan echter moeten 
worden opgehoogd en de kantplanken opgetrokken. Gelijktijdig 
kan dan het hardhout worden vervangen door gerecycled  
kunststof, dat bij de aanleg nog niet beschikbaar was.

De bij de eerste aanleg geplante Alpenbosrank (Clematis alpina) 
en schijnaugurk (Akebia quinata) konden bij de herinrichting 
blijven staan en sieren de achtertuin tot op de dag van vandaag. 
Na het opschonen en kweekgras verwijderen werden de lijnen 
uitgezet voor het terras, de borders en de vijver en werd met 
tuinaarde en zand de tuin weer op hoogte gebracht. Daarna 
werden de taxushagen geplant. Als verticaal accent koos ik 
voor een amberboom (Liquidambar styraciflua) naast de vijver, 
een gezonde boom met prachtige herfstkleuren, die snoeien en 
een hoge en wisselende grondwaterstand verdraagt. De boom 
is zodanig gesitueerd, dat het terras op warme dagen schaduw 
krijgt. Hagen, vijver en amberboom zijn gezichtsbepalend voor 
de achtertuin. 

Inrichting
De lijnvoering van de tuin is strak en sober, waarbij de dwars 
geplante haag een verrassingseffect geeft. Een tuin in één blik 
overzien is immers niet spannend. Achter deze haag is het pad 
iets breder, wat een intieme ruimte voor een ligstoel oplevert. 
Tegenover de berging is een opstelplaats voor drie containers, 
gecamoufleerd door klimop aan een raster. 
Voor de aanleg van de vijver is een houten bak geconstrueerd 
met een iets gerende lijn, die een visuele verlenging suggereert. 
De grond is ruim 1 meter diep uitgegraven en voorzien van op 
maat gelaste EPDM folie. Dit sterke materiaal is bevestigd aan het 
houten frame. De brede rand is met zink bekleed. Voor padden 
en kikkers is een plankje in het water gehangen. Het wordt 
ook door vogels gebruikt om te baden. Waterplanten en een 
zuurstofsteentje zorgen voor helder water. De waterbeweging 
zorgt bij vorst voor luchtuitwisseling via een wakje, goed voor 
de blauwwindes en kikkers.
Het terras bij het huis is voldoende ruim voor een zithoek en een 
wisselende seizoenbeplanting in een groep potten. De 40 x 40 
betontegels zijn in een rustig patroon gelegd op een verstevigde 
ondergrond: een zandbed op gronddoek dat aan de betonvloer 
is bevestigd. De tegels zijn in gestabiliseerd zand gelegd om 
onkruidgroei in de voegen te beperken, maar kleine planten 
mogen zich uitzaaien: Viola labradorica, Erigeron karataviense, 
Cymbalaria muralis en Stipa tenuisissima. In het vroege voorjaar 
worden de tegels geschrobd met warm water om de groene 
algenaanslag te verwijderen. 
De schutting langs het achterpad is in 2018 vernieuwd en wordt 
begroeid door kleinbladige klimop en twee sterke leirozen, de 
helder roze ‘Bantry Bay’ en de koperkleurige ‘Westerland’.

Voortuin

Achtertuin

Beplanting
Jaarrond is groen de dominerende kleur, rustig maar zeker niet 
saai door de variatie aan tinten en bladvormen. Voor de borders 
koos ik groenblijvende varens en Helleborus-hybriden uit de 
Orientalis-groep, ook wel winterrozen genoemd. Kwekerij ‘De 
Hessenhof’ had ze in tal van kleuren te koop, van appelgroen en 
wit tot diep purper, van elke kleur één plant. De groenblijvende 
varens, Polystichum aculeatum, Polystichum setiferum 
’Herrenhausen’ en Polystichum braunii bedekken inmiddels 
de grond. Een tussenbeplanting zorgt voor kleuraccenten, 
bolgewassen en vaste planten zoals voorjaarszonnebloem 
(Doronicum pardalianchus), daglelie (Hemerocallis) en herfstaster 
‘Mrs. Franny’. Van een aantal karakteristieke buxusvormen is 
afscheid genomen vanwege de buxusmot. Jammer, maar dat 
biedt weer ruimte voor een iets andere invulling. Dat een tuin in 
beweging blijft maakt tuinieren alleen maar boeiender. 
De mooie klimelementen worden begroeid door onder 
andere Duitse pijp (Aristolochia durior) en Toscaanse jasmijn 
(Trachelospermum jasminoides), sinds kort in gezelschap van gele 
of valse jasmijn (Gelsemium sempervirens). Die is minder bekend 
en vorstgevoeliger, maar wintergroen en heerlijk geurend. Of 
deze klimmer de winter overleeft moet nog blijken, de zuidmuur 
biedt in elk geval de beste kans.

p Polystichum braunii p Passiebloem als zonnescherm, nadien vervangen door druif.

Zithoek op het terras bij papierstruik (Edgeworthia). u

Judasboom en zomerbloemen voor een verzorgde entree. u

Clematis ‘Emilia Plater’ (Viticella-groep), sterk en rijk bloeiend. u

Rosa ‘Ferdinand Pichard’, een sterke klassieke heesterroos. su
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LIEVELINGSPLANTEN PER SEIZOEN

LENTE
1 Akebia quinata, schijnaugurk
2 Clematis alpina, Alpenbosrank
3 Camassia (+ tulpen en varens)
4 Cercis siliquastrum, Judasboom
5 Narcissus poeticus, dichternarcis

ZOMER
1 Nymphaea marliaceae ‘Rosea’, met 
   bronskleurig jong blad en zachtroze bloemen 
2 Rosa ‘Mutabilis’ + Trachelospermum  
    jasminoides, Toscaanse jasmijn
3 Clematis viticella ‘Madame Julia Correvon’
4 Albizia ‘Tropical Dream’, slaapboom
5 Rosa ‘Gravin Michel d’Ursel’

HERFST
1 Dendranthema ‘Apricot’, boerenchrysant,  
   na de bloei terugknippen voor herbloei
2 Oxalis articulata, klaverzuring
3 Vitis ‘Mars Seedless’, druif 
4 Nandina domestica ‘Fire Power’

WINTER
1 Jasminum nudiflorum, winterjasmijn
2 Camellia sasanqua ‘Maiden Blush’,  
   herfstcamelia
3 Edgeworthia chrysantha, papierstruik
4 Polystichum aculeatum, stijve naaldvaren
5 Helleborus Orientalis-hybride, winterroos
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WENSENLIJSTJE

VOOR- EN ACHTERTUIN:
• Duurzaam en strak ontwerp 
• Optimaal ruimtelijk effect
• Eenheid voor- en achtertuin 
• Materiaalgebruik passend bij woning
• Taxushagen als erfgrens
• Veel ruimte voor planten
• Leiplanten 
• 

VOORTUIN: 
• Aantrekkelijke entree (‘visitekaartje’)
• Doorlatende verharding
• Kleine borders
• Parkeren auto
• 

ACHTERTUIN:
• Ruim terras
• Plaatsing bronzen aalscholver 
• Water 
• Druif als zonnescherm
• Decoratief steunmateriaal klim- en leiplanten
• Boom, verticaal accent en schaduw
• Opstelplaats containers

Open tuin
Omdat het inspireert om kennis en ervaring te delen, is de tuin 
opgenomen in de Open Tuinengids van de NTs (Nederlandse 
Tuinenstichting). Veel bezoekers hebben grote tuinen, maar 
zijn wel benieuwd naar de mogelijkheden van een 60 m² grote 
achtertuin. Ik vertel graag over het ontwerp en ook over de minder 
bekende planten in de tuin zoals papierstruik (Edgeworthia 
chrysantha) en camelia (Camellia sasanqua ‘Maiden’s Blush’). Die 
bloeien weliswaar in de donkere maanden, maar ze vallen ook 
op door hun blad en habitus. Hetzelfde geldt voor Sarcococca 
hookeriana ‘Purple Stem’, wintergroen en heerlijk geurend, 
waardoor ze zelfs in februari bestuivende insecten aantrekken. 
Ook van de leiheesters willen bezoekers de namen weten: de 
rijk en lang bloeiende Rosa ‘Mutabilis’ en de judasboom (Cercis 
siliquastrum) die in april paarse eetbare bloemen draagt op 
het kale hout. En dan staat sinds kort Albizia ‘Tropical Dream’ te 
stralen in de achtertuin, de slaapboom uit mediterrane streken. 
Het is een geregistreerde selectie van Johan Possemiers, tot 
voorkort werkzaam bij Arboretum Kalmthout. Deze creatie is 
minder gevoelig voor kou en bloeit jong en rijk. Dat laatste heeft 
hij inmiddels bewezen! Een vleugje Italië in de Lage Landen.

Onderhoud
Ruim 20 jaar na de aanleg zijn voor- en achtertuin nog steeds 
aantrekkelijk en zelfs de beplanting is vrijwel ongewijzigd. Varens 
en ‘winterrozen’ zijn een lang leven beschoren en bovendien 
geven ze nakomelingen. Zoals in elke tuin zijn er sommige vaste 
planten die teruglopen, wegvallen of zich juist uitbreiden door 
worteluitlopers of zaden. Het is een kwestie van corrigeren wat 
wel en niet z’n gang mag gaan. Ondanks de slechte grondslag- 
een zandpakket op veen en een hoge grondwaterstand - groeien 
en bloeien de meeste planten voorspoedig. Met compost en 
bodemverbeteraars (DCM) worden het bodemleven en de 
voedingstoestand op peil gehouden. De beplanting is zo dicht, 
dat onkruid nergens kans krijgt. Het onderhoud is dan ook 
beperkt. In de herfst wordt afgevallen blad van de amberboom 
uit de vijver geschept en voor een deel gebruikt in de borders. Na 
de winter wordt dit langzaam verterende blad weer verwijderd, 
anders blijft de grond te lang koud. Van de wintergroene varens 
en de winterrozen wordt dan het blad afgeknipt. 
Seizoenbloeiers worden in potten gezet voor extra kleur en geur: 
vroege bolgewassen en zomerbloemen, eenjarig of kortlevende 
vaste planten zoals Chinees vingerhoedskruid (Rehmannia 
elata), de heerlijk geurende kerrieplant (Helichrysum italicum) en 
terrasplant Salvia ’Amistad’. Als mobiele tuintjes zorgen ze voor 
kleur bij de voordeur, op het terras en soms met pot en al in de 
border. Kruiden zijn ook bijzonder geschikt voor potten, maar de 
sterk groeiende laurier (Laurus nobilis) staat in de volle grond.
Speciaal onderhoud zoals het snoeien van de taxushagen 
wordt uitbesteed aan een gekwalificeerde hovenier, een 
boomverzorger neemt om de paar jaar de amberboom en de 
valse acacia onder handen.  □

p Judasboom bloeit ‘op het kale hout’, voor en tijdens de bladontwikkeling. 
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