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Wolk van 
siergrassen 
De luchtige siergrassen waartussen de ijle bloeistengels van 
Verbena bonariensis omhoog schieten, geven deze gezinstuin 
een heel natuurlijk karakter. Ze verzachten de strakke lijnen 
van de woning én van het brede betonpad dat vanaf de 
openslaande deuren naar achteren loopt.
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 D  
e aanleiding om de tuin 
op de schop te doen was 
de uitbouw van de woning 
aan de zijkant, vertelt 

tuinontwerper Arnold van Gorsel. 
Tegelijkertijd werd de garage 1 m 
verbreed, net als de veranda daar-
achter die werd omgetoverd tot 
een heerlijke tuinkamer. “Het is een 
totaalconcept en -proces geworden. 
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De opdrachtgevers zeiden: ‘Als die 
uitbouw wordt gebouwd dan kun-
nen we (voor de aanleg van de tuin, 
red.) nooit meer goed in de achter-
tuin komen. Laten we dus éérst de 
achtertuin aanpakken en dan de 
uitbouw plaatsen’. En dat is ook zo 
gegaan. Dus die grote tegels van 
2 bij 1 m die hebben we eerst de 
tuin in gebracht, toen is de uitbouw 

gebouwd en vervolgens hebben 
we eromheen de tuin gemaakt.” 
De eigenaren van deze moderne 
woning – gelegen in een villawijk in 
Hooglanderveen – wilden een heel 
natuurlijk ogende tuin. Maar wel 
passend bij de woning, dus het ont-
werp moest ook strak zijn én mooie 
elementen en materialen bevatten. 
“Daarnaast wilden ze meer spanning 

in de lijnen. Ze konden hun oude tuin 
in één keer overzien, de trampoline 
stond toen ook links achterin en 
verder hadden ze een stukje gazon 
en dat was het. De dakmoerbeien 
stonden in het midden van de tuin 
en kwamen daarmee niet tot hun 
recht.” Deze dakbomen kregen een 
plekje in de nieuwe tuin. Ook twee 
lei-laurierkersen, een lei-appel en 
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Boven: Het brede pad van 
grootformaat betontegels 

(1 x 2 m) vormt een 
krachtige zichtas vanaf 

de openslaande deuren 
naar achter toe. Het 

eindigt bij de wintergroene 
wolkhaag van Osmanthus 

x burkwoodii (schijnhulst) 
met daarboven drie 

dak-moerbeien.

Rechts: Links van de 
openslaande deuren 

ligt het gezellige 
vlonderterras. 

TUIN 
Het perceel is 280 m2, de  
achtertuin is ruim 14 x 12 m en 
is gericht op het westen.
WONING
Moderne vrijstaande woning.
BEWONERS
Gezin met twee jonge kinderen
WENSEN
• rustig en sfeervol
• weelderige beplanting
• siergrassen 
•  hergebruik van diverse 

bomen
• verhoogd vlonderterras 
• grootformaat, grijze tegels
• pergola
• verlichting 
• trampoline
• schommel
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‘Waar ze kijken en waar ze 
lopen, zien ze alleen maar 

groen en dat vind ik het meest 
toffe aan dit ontwerp.’

een meerstammige Parrotia die al in 
de tuin stonden, werden naar wens 
van de opdrachtgevers hergebruikt.  

Ameland
Het ontwerp valt op door de hel-
dere, strakke lijnvoering. Vanaf de 
openslaande deuren loopt tussen 
de siergrassen door een krachtige 
zichtas naar achter toe. Deze zichtas 
-  een 2 m breed pad van beton-
tegels - oogt als een lange loper en 
eindigt bij de drie dakmoerbeien met 
daaronder een wintergroene wolk-
haag van Osmanthus x burkwoodii 
(schijnhulst). Haaks op dit pad liggen 
diverse zijpaden van gebakken klin-
kers naar het vlonderterras, naar het 
loungeterras en de trampoline, naar 
de garage én de tuinkamer. Ook de 
palenwand en de robuuste zwarte 
pergola (met schommel en soms 
een boksbal eraan) staan haaks 
op de lengterichting van de tuin. 
Arnold: “Die palenwand doorbreekt 
eigenlijk de hele tuin, die geeft de 
tuin veel diepte. En daarachter is de 
trampoline geplaatst, die zie je dus 
niet vanuit de woning maar hij is er 
wel.” De wand met robuuste, robinia-
houten palen versterkt de natuurlijke 
sfeer in de tuin. Bovendien doen deze 
de eigenaren bijna dagelijks aan 
Ameland denken waar ze zo graag 
op vakantie gaan.

Tuinkamer
Vanuit welke hoek je ook kijkt, 
de natuurlijk ogende beplanting 
bepaalt het beeld in deze tuin. 
Door de wolkige siergrassen vallen 
de drie zitplekken ‘s zomers amper 
op en vanuit het huis al helemaal 
niet. “Mijn visie is dat ik het groen zo 
dicht mogelijk tegen de woning wil 
laten beginnen. Dat heb ik ook hier 
gedaan.” Door de grote glazen pui 
aan de achterkant kijk je daardoor 
direct tegen de beplanting aan. De 
zitplekken zijn bewust iets verder 
gesitueerd. Aan de linkerkant van 
de tuin is dat het iets verhoogde 
vlonderterras met eettafel, links ach-
terin ligt een knus loungeterras van 

Limburgs grind. “De opdrachtgever 
wilde heel graag een plekje in de 
ochtendzon, dat is dus links achterin 
geworden”, vertelt Arnold. “Zij was 
een beetje sceptisch daarover maar 
als het zonnetje een beetje schijnt 
dan zitten ze daar in de ochtend 
even een bakje te doen en dan 
gaan ze vervolgens aan het werk. 
Dus dat is een veelgebruikte plek 
geworden.” Maar dé plek waar ze 
’s zomers én ’s winters heerlijk kunnen 
vertoeven is de tuinkamer achter de 
garage. Omdat Arnold in een vroeg 
stadium in de arm werd genomen, 
mocht hij ook meedenken over de 
uitbreiding van deze tuinkamer. 
“Er zijn harmonica schuifdeuren in 
aangebracht en uiteindelijk is het 
allemaal super strak afgewerkt. Het 
is een tuinkamer waarin je echt 
helemaal in het groen zit.” 

Vogels en vlinders
De uitbouw aan de zijkant van de 
woning geeft eveneens optimaal 
zicht op de beplanting, zowel richting 
voortuin als richting achtertuin. Ook 
hier komen de planten tot aan de 
glazen pui en omdat deze vóór en 
achter de uitbouw één geheel vor-
men, lijkt het in de uitbouw alsof je 
midden tussen de planten zit. “Waar 
ze kijken en waar ze lopen, zien ze 
alleen maar groen en dat vind ik 
het meest toffe aan dit ontwerp.” In 
contrast met de strakke lijnen in de 
achtertuin paste de tuinontwerper in 
zowel de zijtuin als de voortuin orga-
nische lijnen toe. Ze verzachten de 
strakke lijnen van de woning en dat 
geldt ook voor de natuurlijk ogende 
beplanting. Maar hoe natuurlijk 
de borders ook ogen, ze bevat-
ten – naast de paar meerstammige 
bomen - slechts vijf soorten siergras-
sen en elf soorten vaste planten, 
aangevuld met twee verschillende 
sieruien. Arnold: “Ik pas eigenlijk 
nooit heel veel soorten toe maar ik 
denk dat er genoeg diversiteit is. De 
tuin trekt heel veel vogels, vlinders en 
andere insecten aan, dat vind ik echt 
een meerwaarde.”



98  |  TUINONTWERP

‘Mijn visie is dat 
ik het groen zo 
dicht mogelijk 

tegen de woning 
wil laten 

beginnen.’

Planten in deze tuin
Siergrassen
•  Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’ 

(ruwe smele)
•  Miscanthus sinensis ‘Flamingo’ 

(Chinees prachtriet)
•  Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ 

(lampenpoetsergras)
•  Spodiopogon sibiricus ‘West Lake’ 

(Siberisch siergras)
• Stipa gigantea (reuzenvedergras)

Vaste planten
•  Anemone x hybrida ‘Loreley’ 

(herfstanemoon)
•  Echinacea purpurea ‘Magnus’ 

(zonnehoed)
•  Eupatorium maculatum ‘Ankum’s 

August’ (leverkruid)
•  Geranium endressii ‘Wargave Pink’ 

(ooievaarsbek)
•  Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen’s 

Variety’ (rotsooievaarsbek)
•  Persicaria amplexicaulis 

(duizendknoop)
• Rodgersia henrici (schout-bij-nacht)
•  Salvia nemorosa ‘Sensation Blue’ 

(bossalie)
•  Sanguisorba officinalis ‘Red Thunder’ 

(grote pimpernel)
• Tiarella cordifolia (schuimbloem)
•  Verbena bonariensis ‘Lollipop’ 

(ijzerhard)

Arnold van Gorsel

TUINONTWERP
Zoë Tuinvormgeving 
Amersfoort
www.zoetuinvormgeving.nl

TUINAANLEG
Bux Gardens  
Baarn
www.buxgardens.nl

Kosten besparen
“De opdrachtgevers hadden een beperkt budget. Ik heb geprobeerd het 
meeste eruit te halen en dat is heel goed gelukt, maar ik doe nooit een  
concessie op kwaliteit. Voor de pergola heb ik bijvoorbeeld bewust voor  
eikenhout gekozen, zodat dit veel langer mee kan dan wanneer deze van  
bijvoorbeeld douglas zou zijn.” Om kosten te besparen zijn diverse zaken in  
de tuin hergebruikt zoals de gebakken klinkers en diverse bomen en vaste 
planten. Wat ook hielp om binnen het budget te blijven? De opdrachtgevers 
hebben een aantal onderdelen zelf gedaan, zoals het leeghalen van de  
oude tuin en het (vooraf) schilderen van de eiken pergola.

Net als bij de woning loopt de beplanting ook door tot aan de buitenkamer. 
Dit geeft het gevoel midden in het groen te zitten. 


