Hoe maak je van een kale nieuwbouwtuin met een aangrenzend appartementencomplex
een intieme tuin met weelderig groen en volop privacy? Dat was de uitdaging waarvoor
tuinontwerpster Marilene Vermeulen zich zag gesteld bij deze diepe stadstuin in Amsterdam.
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Sfeer van een
intieme patio
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HEERLIJKE STADSTUIN

In het middengedeelte van de tuin staan voornamelijk zomerbloeiers. Het
eetgedeelte wordt begrensd door een border met varens, gecombineerd met
voorjaarsbloeiende bollen en vaste planten in paars en wit.
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Tuin

Wensen

Zonnige achtertuin van 6 x 20 m.
De tuin ligt pal naast een appartementencomplex.

• modern, niet te strak ontwerp
• lange zichtlijnen
• groen en gezellig
• stromend water
• siergrassen
• weelderige bloemen
• grote boom

Woning

Nieuwbouwwoning met vier woonlagen.

Bewoners

Gezin met twee kinderen.
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Behalve het groene middengedeelte
is er een rustgedeelte bij de woning,
met - op 2 m afstand van het huis een vierkant loungeterras onder een
hoge pergolaconstructie, en achter
in de tuin een eetgedeelte met een
grote tafel en een buitenkeuken. ,,Er
zijn dus twee verblijfsplekken, de ene
onder de hoge pergola en de andere
onder de dakbomen, zodat je hier
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Het lange pad en
de lange bank
benadrukken de
lengte van de
tuin. Om de lange
lijnen in de tuin
te behouden is
de tuin niet te
vol geplant.

‘We hebben een voorkeur voor planten
die weelderig zijn en toch heel
makkelijk, ofwel geen-gedoe-planten.’

middengedeelte nog een lange bank
tegen de schutting en een betonnen
zitrand bij de vijver. Deze L-vormige
vijver heeft geen glad wateroppervlak
maar ligt vol maaskeien waartussen
water stroomt. Een strakke waterval
van cortenstaal naast het lounge-

‘Geen-gedoeplanten’ in deze tuin
• Camassia leichtlinii ’Caerulea’ (prairielelie)
• Festuca gautieri (zwenkgras)
• Geranium Rozanne (ooievaarsbek)
• Heuchera ’Mocha’ (purperklokje)
• Iris ’Blue Rythm’ (baardiris)
• Miscanthus sinensis (Japans prachtriet)
• Panicum virgatum (vingergras)
• Persicaria amplexicaulis (duizendknoop)
• Rodgersia pinnata (schout-bij-nacht)
• Salvia nemorosa ’Ostfriesland’ (salie)
• Sesleria autumnalis
• Verbena bonariensis (ijzerhard)
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Anders dan andere tuinen

Ontwerp

berging
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Marilene benadrukt dat deze tuin heel anders is
dan de meeste tuinen die Tuinatelier Herman &
Vermeulen ontwerpt. Vaak gaat het om bestaande
tuinen die worden gerenoveerd en dan bekijkt het
ontwerpersduo eerst goed wat hierin behouden kan
blijven. Beiden houden van hergebruik; van oude
tegels wordt bijvoorbeeld een muurtje gemaakt om
niveauverschillen te creëren en eventueel worden
planten verplaatst. Deze nieuwbouwtuin was bij
aanvang uiteraard nog helemaal kaal. Ook de
stedelijke omgeving met hoge woningen en het
aangrenzende appartementencomplex speelden
een rol bij het ontwerp. Omdat veel buren op de tuin
uitkijken, wilden de bewoners extra beschutting. Een
pergola, een grote boom in het midden, leibomen
en dakbomen zorgen voor meer privacy. Omdat
Marilene van huis uit architect is, keek ze bij deze
tuin meer ‘op een architectenmanier’; ze creëerde
verschillende kamers die met elkaar in verbinding
staan met doorzichten en een pad. Vaak maakt
Tuinatelier Herman & Vermeulen ‘heel natuurlijke’
tuinen met ronde vormen, maar volgens Marilene
was dat hier niet logisch. Deze tuin ontwierp ze
in patiosfeer met - waar mogelijk - weelderige
beplanting om het geheel te verzachten.

❸

Productinfo
❷

• Barbecue/kooktoestel: Big Green Egg
• Buitenkeuken: wwoo
• Tegels: Smartton betontegels (120 x 20 cm)

❶
woning
① zitje
② loungeterras/hoge pergola
③ lange bank
④ zitrand
⑤ vijver met waterval
⑥ meerstammige boom
⑦ varenborder
⑧ eettafel en stoelen
⑨ leibomen
⑩ buitenkeuken
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Vermeulen
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www.hermanvermeulen.nl
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