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VEELZIJDIGE STADSTUIN
Het terras bestaat grotendeels uit hergebruikte
tegels en klinkers. De
betonnen staptegels lopen
dóór in dit terras om er
één geheel van te maken.

Tienertuin
Een trampoline, een vuurplek en een klimboom. Maar ook een
moestuin, kleinfruit, een composthoop, een beekje en een plek
om de racefiets schoon te spuiten. Deze veelzijdige stadstuin
midden in Rotterdam is er voor het hele gezin, waarbij de drie
opgroeiende tieners veel inspraak hadden.
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Stadstuin van ruim 7 bij 16 m, gericht op
het zuidwesten. De tuin ligt zo’n 1,5 m
lager dan het woongedeelte en is via een
houten trap bereikbaar.

Woning

Klassiek herenhuis van rond 1900. Bij de
openslaande deuren ligt een vlonderterras,
op gelijk niveau met het woongedeelte.

Bewoners

Een gezin met drie kinderen.

Wensen
• tuin voor een plantenliefhebber
• beekje
• klimboom
• trampoline
• vuurplek
• moestuin
• bessen en eetbare planten
• composthoop
• hergebruik van materialen
• hergebruik van planten
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Doordat de tuin
VEELZIJDIGE
aan één
kant geenSTADSTUIN
erfafscheiding
heeft, oogt hij heel
ruimtelijk. Het
kasje staat in de
tuin van de buren.

‘Juist in een natuurlijke tuin waar
vaste planten de ruimte hebben,
hoef je veel minder te doen.’
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we bij het ontwerp van uitgegaan.
Het is nu het waterbassin waarin de
beek uitkomt. Kenmerkend voor onze
manier van werken is dat we bij een
opdracht uitgaan van bestaande
kwaliteiten in de tuin. In plaats van
alles weg te halen, laten we ons

Landschappelijk

ideeën voor hun nieuwe tuin. Samen

inspireren door wat er aanwezig is.’’

Voor het ontwerpduo was het een

hebben ze de grote lijnen uitgezet

Achter in de tuin is een heuvel

enorme puzzel hoe ze de beek, de

waarna de eigenaresse de rest zelf

gemaakt waar de beek ontspringt.

vuurplek, de moestuin en alle andere

verder heeft ingevuld.

Deze heuvel is gecombineerd met

wensen samen konden brengen,

Martine: ,,In de tuin ligt aan de zijkant

de vuurplek aan de rand van het

want de bewoners hadden heel veel

een betonnen fundering en daar zijn

aangrenzende terras. ,,In veel
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‘Het is echt een tuin geworden met
voor elk wat wils zonder het
totaalbeeld uit het oog te verliezen.’

tuinen waar we komen zien we een
indeling met de beplanting aan de
randen en ruimte in het midden.
Dat proberen we meestal te voorkomen. Hier hebben we dat gedaan
door middel van het heuveltje en
de beek. Een tuin krijgt dan meer
diepte, je beleeft meer. Omdat één
buurtuin niet is afgesloten, oogt deze
tuin ook veel ruimer dan hij eigenlijk
is. Daarom konden we de beek in het
midden leggen zonder dat het krap
aanvoelt.’’
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Van een oude betonnen fundering in de tuin werd een vijver gemaakt, waarin het beekje
uitkomt. Je kunt hier heerlijk met je voeten in het water zitten.
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① betontegels
② trampoline
③ vijver
④ staptegels

De tuin oogt heel natuurlijk
en de vrouw des huizes kan
hier volop tuinieren.
bestaand vlonderterras

⑤ terras
⑥ beekje
⑦ vuurplek
⑧ composthoop

⑨ hangmat
⑩ klimboom
⑪ vierkantemeterbak

Hazenpaadjes

hoogte een stevig zitplateau dat

Voor een stadstuin oogt deze

via een touwladder bereikbaar is,

tuin heel ruimtelijk en natuurlijk.

geweldig leuk voor de kinderen!

Daarnaast maken de verschillende

Martine: ,,Het is echt een tuin

plekjes de tuin heel spannend, net

geworden met voor elk wat wils

zoals de verschillende routes die er

zonder het totaalbeeld uit het oog

doorheen lopen. Met staptegels zijn

te verliezen. Alles past hier goed; de

informele paadjes gemaakt zodat

lijnen zijn goed en er is voldoende

het moestuintje, de compostbak,

ruimte. Het is ook geen tuin waar je

de klimboom en de hangmat goed

veel onderhoud aan hebt. Juist in

bereikbaar zijn. De klimboom is in feite

een natuurlijke tuin waar vaste

niet een boom waar je in de kroon

planten de ruimte hebben, hoef je

kunt klimmen; de oude kastanje

veel minder te doen.’’

achter in de tuin heeft op zo’n 3 m
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