Organische én
rechte lijnen
Meestal kiest een tuinontwerper voor strakke of voor organische lijnen in een tuinontwerp.
Deze tuin in Helmond heeft beide; de royale voortuin bestaat uit organische, ronde lijnen
terwijl deze in de zij- en achtertuin strak en recht zijn. Tuinontwerper Frank Stegers:
“Alleen op de tekening stoort dat, dan denk je: ‘wat een gek ontwerp!’”
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S EN TEKENING: FRANK STEGERS
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Groene wand
TUIN
Voortuin van 14 x 10 m, zijtuin
van 4 x 10 m en achtertuin van
14 x 6 m. De achtertuin is
gericht op het noorden.
WONING
Twee-onder-een-kapwoning uit
de jaren 60, met een verdiepte
keuken.
BEWONERS
Jong stel met klein kind.
WENSEN
• organische vormen
• stoer, robuust, informeel
• zonneterras
• oplossing voor hoogteverschil
in zijtuin
• groene wand tegen
garagemuur
• speelruimte voor het kind

Een grote uitdaging was het niveauverschil in de zijtuin. De keuken ligt 32 cm
dieper dan de rest van de woning en het
tuingedeelte bij de openslaande deuren
van de keuken moest uiteraard op dit
lagere niveau aansluiten. Meer dan de
helft van de zij- en achtertuin ligt nu twee
traptreden dieper dan het maaiveld.
Behalve met speelse traptreden wordt
het hoogteverschil opgevangen door
verhoogde borders van cortenstaal.
Maar dit is niet de enige reden waarom
Frank koos voor cortenstalen bakken. “In
deze ondiepe achtertuin op het noorden
komt wat minder zon. Op het moment
dat je de borders wat omhoog gooit,
krijgen de planten net wat meer licht.”
Door de uitgekiende beplanting zijn ze
het hele jaar aantrekkelijk. “Je kunt de
verhoogde bakken in de achtertuin zien
als één grote cortenstalen border waar
twee paden doorheen getrokken zijn,
alsof we het cortenstaal open hebben
gezaagd. Om eenheid te krijgen,
hebben we er één groot plantenmengsel in gezet.”
De groene wand achter deze borders
is ook een plaatje, deze camoufleert
de garagemuur van de buren. De
eigenaar van de woning - zelf hovenier
- bedacht en bouwde deze wand eigenhandig van Bia Groene Wand Blokken;
dit zijn betonstenen met gaten erin.
Frank stelde het fraaie plantenmengsel
samen. Dankzij het ingebouwde, automatische beregeningssysteem krijgen
de planten vanzelf voldoende vocht.

Klinkers, keien en tegels
De bestrating is heel gevarieerd en
bestaat uit vijf verschillende soorten
verharding. Voor het pad in de voortuin
zijn de betonklinkers uit de oude tuin
hergebruikt, ook liggen hier paden en
vlakken van gebroken maassplit. In de
zij- en achtertuin zijn twee verschillende
klinkers toegepast; greskeien - dit zijn
gekapte natuursteen kinderkoppen en gebakken klinkers in dikformaat.
Het zonneterras bestaat uit betontegels.
“Hier hebben we een lineair wildverband
gecreëerd met Schellevistegels van
100 cm lang en 20, 30 en 40 cm breed.
Deze zijn op dezelfde lijn gelegd, van
links naar rechts.” Door hun kleinere
formaat vormen de klinkers en greskeien
een mooi contrast met de betontegels.
Frank: “In het verdiepte gedeelte
liggen greskeien en in het gedeelte
op maaiveldhoogte liggen smalle
betonklinkers. Hierdoor krijg je drie vlakken
in de tuin wat een speels effect geeft.”
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Planten in de groene wand
• Aurinia saxatilis (rotsschildzaad)
• Blechnum spicant (dubbelloof)
• Brunnera macrophylla ’Jack Frost’ (vast vergeet-mij-nietje)
• Campanula carpatica ’Blaue Clips’ (karpatenklokje)
• Carex testacea ’Prairie Fire’ (oranje zegge)
• Ceratostigma plumbaginoides (kruipend loodkruid)
• Euphorbia myrsinites (blauwgroene wolfsmelk)
• Heuchera ’Silver Scrolls’ (purperklokje)
• Heuchera villosa ’Chantilly’ (purperklokje)
• Saponaria ocymoides (muurzeepkruid)
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Legenda
1 zitelement
2 gazon
3 klinkerpad
4 grind
5 verhoogde border
6 greskeien
7 leibomen
8 zonneterras
9 groene wand
10 gebakken klinkers
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‘Door de andere
lijnvoering is de voortuin
een heel ander wereldje
geworden.’
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Frank Stegers
TUINONTWERP
Tuinontwerpburo Frank Stegers
Helmond
www.frankstegers.nl
TIMMERWERK
Hoveniersbedrijf Van der Hulst
Geldrop
www.hulsthovenier.nl
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