
66 |Tuinontwerp 2013

L-vormige stadstuin

Wens 1 
Knus mijmerhoeKje
Het gedeelte achterin de tuin is bedoeld als knus ‘mijmerhoekje’. Een taxushaag en een 
transparante palenwand scheiden deze zitplek visueel af van het hoofdterras. Vanwege de 
natuurlijke uitstraling is bij de palen gekozen voor geschild acaciahout, de liggers zijn van 
eikenhout. Als de bolplataan (Platanus x hispanica ’Alphen’s Globe’) en de blauweregen 
tegen de pergola wat ouder zijn, zal het mijmerhoekje meer in het groen zijn ingebed. 
Onder het bladerdak van de bolplataan kunnen de bewoners dan heerlijk beschut zitten. 



L-vormige stadstuin

Bij het ontwerpen van een nieuwe tuin valt het niet altijd  
mee om alle wensen van de eigenaren te vervullen. Vooral niet 

als dat een hele waslijst is. Tuinontwerper Frank Stegers  
vertelt welke oplossingen hij bedacht voor deze  

L- vormige stadstuin in Eindhoven. 
tekst: annemarie görts Foto’s en tekening: Frank stegers

Wens 3 
Cederhouten 

sChutting 
handhaven

Om de bestaande cederhouten schutting 
mooi tot zijn recht te laten komen, zijn er geen 
klimplanten tegen geplant. De grijsachtige 
wand vormt een mooie achtergrond voor de 
vaste plantenborder in wit, lila en roze. Het 
onbehandelde cederhout zal nog meer gaan 
vergrijzen. In de plantenbak staan: Anaphalis 
triplinervis, Verbena bonariensis, Echinacea 
purpurea ’Magnus’, Aster divaricatus, Sesleria 
caerulea, Geranium Rozanne en Brunnera 
macrophylla ’Looking Glass’. 

10
Wensen, 

10 oplossingen 
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Wens 2 
tuin niet in één Keer overzien

Een tuin wordt spannender als deze niet in één keer is te overzien. De strategisch geplaatste  
bamboe (Phyllostachys aurea) op de hoek waar de tuin breder wordt, verbergt - gezien vanaf de 
woning - dat de tuin achter de berging nog dóór loopt. Vanaf het hoofdterras wordt de trampoline 
hierdoor ook geheel aan het zicht onttrokken. 
Ook mooi: De liggers van de pergola zorgen voor een plafondwerking, vooral als deze begroeid zijn 
met de blauweregen die tegen de pergola is geplant. Hierdoor ontstaat een mooi ruimtelijk effect, 
bovendien wordt het mijmerhoekje achterin de tuin dan visueel wat meer afgescheiden. 

Wens 4 
speelvoorzieningen
Behalve een grote trampoline is er voor de  
kinderen een duikelrek waar ze heel enthou-
siast over zijn. Om het rek mooi in de tuin in te 
passen is deze - net als de pergola - gemaakt 
van ruwe acacia palen. 

gegevens:

Tuin
Achtertuin van 96 m², gericht op het zuiden. 

Woning
Twee-onder-een-kapwoning uit 1958.

BeWoners
Gezin met twee kinderen van 7 en 9 jaar. 
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L-vormige stadstuin

Wens 5 
niveauversChillen maar niet in de verharding

Met verhoogde plantenbakken, gemaakt van cortenstaal, zijn diverse niveauverschillen in de tuin gecreëerd. Het cortenstaal oogt op de foto’s (een half 
jaar na aanleg, red.) nog heel donker, maar verkleurt vrij snel naar warm roestbruin. De diverse (verhoogde) plantenvakken zijn mooi vervlochten met de 
verharding. 

Wens 6 
terras in het midden 
Het vlekkenplan voor de indeling van de tuin 
was eenvoudig: centraal gelegen het hoofd-
terras, een tweede zitplekje achterin en ‘spelen’ 
achter de berging. Gekozen is voor rechte lij-
nen en geometrische vormen met als contrast 
een weelderige, natuurlijk ogende beplanting. 

Wens 7 
verharding passend bij de Woning 

De verharding bestaat uit drie verschillende materialen die prachtig met elkaar én met de woning 
combineren. Bij de gevel en bij de deur naar de berging liggen antracietbruine gebakken klinkers; 
deze hebben een lichtlila nuance die terugkomt in het stucwerk van de woning. Deze klinkers  
contrasteren niet alleen mooi met de gevel maar ook met de lichtgrijze oud-Hollandse betontegels 
(60 x 60 cm) van het hoofdterras. Achterin de tuin ligt fijn gebroken maassplit. Deze halfverharding 
heeft een natuurlijke uitstraling en is gelegd in stabilisatiematten; hierdoor blijft het split mooi strak 
liggen en zakken de stoelen niet weg.  



2013 Tuinontwerp |69

L-vormige stadstuin

Frank Stegers

Wens 8 
betonsChutting Camoufleren

De lelijke betonschutting aan de achterkant van de tuin is gecamoufleerd met panelen van cortenstaal, afgewisseld met klimop. Als het corten-
staal straks roestbruin is gekleurd, geeft dit een prachtig effect. De varens (Polystichum setiferum ’Plumoso-densum’) vormen een mooie rand langs 
de achterwand. Deze varen kan goed tegen droogte en blijft ’s winters groen. 
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L-vormige stadstuin

Wens 9 
sfeerverliChting

’s Avonds wordt de tuin sfeervol verlicht, zodat 
de eigenaren ook als het donker is van hun tuin 
kunnen genieten; óók in de winter wanneer de 
verlichte tuin er vanuit de woonkamer heel 
aantrekkelijk uitziet. Toegepast is zwakstroom 
ledverlichting. Bij de bamboe staan steekspots, 
bij de bolplataan in het mijmerhoekje is een 
grondspot (de ‘Nero’ van In-lite) in de halfver-
harding geplaatst. 

Wens 10
Weinig onderhoud

Ook de voortuin ging op de schop. In de achtertuin oogt de beplanting weelderig en natuurlijk, in 
de voortuin valt het contrast in de beplanting op. De drie hergebruikte buxusbollen contrasteren 
prachtig met de op termijn strakgeknipte taxushagen én met het siergras (Deschampsia cespitosa 
’Goldtau’) en de Kaukasische vergeet-mij-niet (Brunnera macrophylla). Zowel de voortuin als de 
achtertuin ogen groen, toch valt het onderhoud mee. De verhoogde bakken in de achtertuin en 
de keuze van de beplanting spelen hierbij een grote rol. 

tuinontwerp

Frank Stegers  Tuinontwerpburo
Hamerhoeve 15
5708 TN Helmond
tel. (0031) (0)492-66 49 39
www.frankstegers.nl

tuinaanLeg

Hoveniersbedrijf Van der Hulst 
Groesstraat 5
5662 ET Geldrop
tel. (0031) (0)40-848 68 89
www.hulsthovenier.nl

productinFo

Acaciapalen: 
www.robiniawood.nl
Betontegels (Schellevis 60x60 cm grijs): 
www.schellevis.nl
Straatbaksteen (Terca Wienerberger Caron 
inkt-zwart bezand): 
www.wienerberger.nl
Verlichting: 
www.in-lite.com
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