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Tuinen kijken • buxus- en taxuswolken

Het nieuwe
land

Het is moeilijk te bevatten wanneer je door deze tuin loopt, maar veertig 
jaar geleden was dit nog zeegebied. Flevoland ontstond pas in de jaren 
zeventig, toen het land opgehoogd en verkaveld werd.
Tekst: Fanny Storms. Fotografie: Jonah Samyn.

Rechte lijnen en sterke zichtassen brengen structuur in deze tuin. Ze maken het 
geheel interessant en zorgen ervoor dat je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. 
De vijver op twee niveaus is wat dat betreft zowat het belangrijkste element in 
de tuin.

Tuinen kijken • sterke zichtlijnen

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ Petunia Surfinia Lime (syn.’Keiyeul’) Salvia nemorosa naast kattenkruid (Nepeta) 
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In de volksmond kreeg dit gebied de toepasselijke naam het Nieuwe 
Land. Toen de en Frank en z’n vriend Marcel er een huis kochten, 

hadden ze er meteen ook een mooie tuin bij. “Het ontwerp was best 
oké”, zegt Frank. “Maar de tuin was wel verwaarloosd.” Als rasechte 
plantenliefhebber begon hij stapsgewijs planten te vervangen door an-
dere soorten, zodat het oorspronkelijke tuinontwerp met de tijd steeds 
meer vervaagde. “Toen er ook nog mollen opdoken die het gazon om 
zeep hielpen, was het voor ons wel mooi geweest. We gingen op zoek 
naar een tuinarchitect die een nieuw ontwerp kon uitwerken.”

Strakker en moderner
Op een tuinbeurs botsten Frank en Marcel op het architectenbureau Roden-
burg Tuinen. De stijl en visie van de tuinarchitecten sloten perfect aan bij 
hun smaak, dus vroegen ze hen om een keer naar de tuin te komen kijken. 
“We waren het meteen met Frank en Marcel eens”, lacht tuinarchitect Foske 
Groenendijk. “De tuin was op zich wel oké, maar hij paste gewoon niet bij 
het huis. Dat vroeg om een veel strakker, moderner ontwerp.” Foske tekende 
dus een nieuw plan uit voor een tuin die wel aansloot bij het gebouw.

Geen gras meer
Hoewel ze het volste vertrouwen hadden in hun tuinarchitect, hadden Frank 
en Marcel wel een aantal basisvereisten. Zoals veel mensen wilden ze een 
tuin die niet al te veel onderhoud vroeg. Daarnaast wilden ze graag enkele 
terrassen waar ze van de zon kunnen genieten. “Van de mollen hadden we 

Frank wilde absoluut een spiegelvijver. 
Waterplanten en vissen mochten er 
zeker niet aan te pas komen, zodat de 
tuin inderdaad heel sterk weerspiegeld 
wordt in het water. De overloopjes zijn zo 
geplaatst dat ze voor een zacht stromend 
geluid zorgen en niet voor een klaterende 
waterval.
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ook schoon genoeg”, lacht Frank. “We wilden liever geen gazon meer.” Vooral 
die laatste vraag bracht voor Foske een flinke uitdaging met zich mee. “Het is 
niet zo’n kleine tuin”, aldus de architect. “Als je dan nergens met gazon kan 
werken, moet je extra creatief zijn met de beschikbare ruimte.”

Spiegelvijver 
In Foskes gloednieuwe ontwerp kreeg de tuin plots veel meer structuur. 
“Ik werk altijd met sterke lijnen en zichtassen”, zo legt ze uit. “Die ma-
ken een tuin interessant omdat ze je blik ongemerkt gaan sturen.” Het 
meest bepalende element in de tuin werd de vijver. Die vertrekt van bij 
het huis en loopt tot het midden van de tuin. Daar zorgt een overloop 
in een lager bassin voor dynamiek en beweging. “Ik vond het belangrijk 
om aan het grote raam geen terras aan te leggen”, zegt Foske. “Anders 
kijk je van binnenuit steeds op de achterkant van de tuinmeubels. Het 
was wél de ideale plaats voor de vijver: Frank en Marcel kijken nu vanuit 
de woonkamer uit over het water.” Frank wilde bovendien graag een 
spiegelvijver zonder vissen of waterplanten. Daardoor wordt de tuin 
inderdaad heel mooi weerspiegeld in het water en dat maakt het beeld 
van binnenuit nog interessanter.

Terrassen in de zon
Naast de vijver, grenzend aan het huis, kwam een ruim terras met een 
grote eettafel. “Het is er heerlijk zitten”, zegt Frank. “We hebben er 
al vroeg zon en het zicht op de vijver is ook van daaruit heel mooi. 
Zodra het weer het toelaat, ontbijten we hier.” Achterin de tuin kwam 
een tweede terras waar Frank en Marcel de rest van de dag van de zon 
kunnen genieten. Ze investeerden in twee comfortabele ligstoelen en 
maakten er een echte relaxhoek van. 

Dwarshagen 
Naast de vijver en de beide terrassen zijn vooral de hagen bepalend voor de 
structuur. Foske voorzag in haar ontwerp niet alleen een haag op de grenzen 
van het perceel, ze tekende ook enkele dwarshagen. “Door die hagen kan je van 
bij het huis niet de hele tuin overzien”, zo zegt Foske. “Op die manier wordt de 
nieuwsgierigheid gewekt en ga je vanzelf vaker door de tuin lopen. Ik heb voor 
een beukenhaag gekozen om ook in de winter nog een mooi beeld te hebben.” 
De tuin kreeg zelfs nog meer structuur dankzij de kuil in het midden. Net als 
alle tuinen uit de buurt, lag het diepste punt ook vroeger al in het centrum 
van de tuin. Foske benadrukte het door aan elke kant van de put met treden 
te werken: op die manier kan je er onmogelijk langs kijken.

Riviergrind 
De uitdaging om zonder gras te werken, werd heel goed aangepakt. 
In grote delen van de tuin werden zones voor planten voorzien. Daar 
kwamen Franks favoriete soorten te staan, waaronder de hortensia 
‘Annabel’, kattekruid en Salvia. Ook voor verschillende siergrassen werd 
plaats voorbehouden. Voor het overige werkte Foske met een halfverhar-
ding van riviergrind. “We hebben de bodem eerst bedekt met gebroken 
puin”, zo legt ze uit. Dat werd nat gemaakt, aangedikt met cement en 
daarna platgewalst. Het resultaat is een stevige fundering die maakt dat 
het aangenaam lopen is op de steentjes.” Deze manier van werken liet 
meteen die andere wens van Frank en Marcel in vervulling gaan: door 
de bodembedekking hebben ze maar weinig onderhoudswerk aan hun 
tuin. “Dankzij die bedekking komt geen onkruid meer naar boven en 
dus hoeven we niet te wieden”, zegt Frank. “Natuurlijk moeten we wel 
twee keer per jaar snoeien. Op zich vind ik dat geen vervelend karwei, 
maar het snoeiafval achteraf opruimen is nog een ander verhaal...”

Frank werkt in een tuincentrum en hij is ook een rasechte plantenliefhebber. Dat merk je aan zijn tuin: hij combineerde allerlei verschillende soorten tot een samenhan-
gend geheel. De hortensia ‘Annabel’ is één van zijn favorieten, en ook kattenkruid vindt hij een prachtige plant.
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Bijzonder bezoek
Nu de tuin helemaal af is, zijn Frank en Marcel er meer dan tevreden 
mee. “Foske heeft echt met al onze wensen rekening gehouden”, zegt 
Frank. “Als we ergens een plant willen vervangen, vragen we ook nog 
steeds aan haar wat zij ervan denkt. Zo hebben we de blauweregen 
tegen de pergola moeten verwijderen. Op onze kleigrond deed hij het 
echt niet goed. Samen hebben we beslist om er een ramblerroos voor 
in de plaats te zetten. Dit jaar zullen we zien of zij het wel volhoudt.” 
Frank en Marcel zijn overigens niet de enigen die volop van hun tuin 
genieten. Hoewel dit gebied kunstmatig werd aangelegd, is het een 
prachtige natuurstreek geworden. Er lopen ook veel vossen en reeën 
rond, en die vinden geregeld hun weg naar de tuin. “Onlangs stond er 
nog een reetje in de achtertuin, doodleuk aan het smullen van onze 
klimop!”  
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