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TIP 1 Boom als parasol De dakmoerbei 
(Morus alba ’Fruitless’) zorgt voor dieptewerking  
in de tuin, bovendien doet hij ’s zomers dienst als  
heerlijke parasol en camoufleert hij de buurhuizen.  
Bij aankoop was deze dakboom al goed qua grootte, 
daarna blijft hij door snoeien precies op maat. 



2014 TUINONTWERP |35

TIPS VOOR EEN KLEINE TUIN

Geslaagde 
metamorfose 

Wat voorheen een deprimerend plaatsje was met nauwelijks groen, veranderde in een intiem tuintje 
waar het heerlijk toeven is. Tuinontwerpster Jeanne van Rijs legt uit welke tips en trucs ze toepaste. 
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2,5 JAAR NA AANLEG

OUDE SITUATIE

GEGEVENS

TUIN
Achtertuin van 40 m2 gericht op het zuid-
westen. De tuin is 10 m diep, het breedste 
gedeelte is 6,5 m. 

WONING
Uitgebouwde rijtjeswoning uit de jaren 
zestig van de vorige eeuw. 

BEWONERS
Gezin met twee opgroeiende kinderen.

WENSEN
• rustig ontwerp
• strak klassiek
• intieme, groene sfeer
• schaduw 
•  zicht op buurhuizen camoufleren
•	weelderige, romantische beplanting
•	planten die vogels en vlinders lokken
•	budgetvriendelijke tuin

‘De boom is het 
centrum van de 
tuin, hij geeft 

schaduw en ont-
trekt het zicht op 
de buurhuizen.’
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Tuinontwerpster 
Jeanne van Rijs: 
„Door de uitbouw van de keuken heeft de tuin een gekke vorm met twee 
smalle gedeelten. Vanuit de keuken keek je altijd op een lelijke muur. Dat  
tuingedeelte werd nooit gebruikt maar door daar een waterbak te maken, 
met een bankje tegen de schutting en een rvs pergola, is het interessant 
geworden. Vanuit het keukenraam kijk je hier mooi op uit, het is nu ook het 
meest gebruikte tuindeel. Door in het ontwerp goede lijnen te maken, heb ik 
geprobeerd de tuin optisch te verruimen.  Het ontwerp is eenvoudig maar 
zorgvuldig, met lijnen die in elkaars verlengde liggen zodat er geen rommelig 
geheel ontstaat. Ook door de dakmoerbei lijkt de tuin groter, je kijkt er langs 
heen wat perspectief geeft. De boom is het centrum van de tuin, hij geeft 
schaduw en onttrekt het zicht op de buurhuizen. Bij de aanleg van de tuin is 
erop gelet dat elk detail klopt; in een kleine tuin is alles immers zichtbaar.”

TIP 2 De hoogte in 
Omdat er weinig ruimte is voor 
groen, is gekozen voor groen dat 
de hoogte in gaat zoals deze 
rozen op stam (Rosa Eden) en 
diverse klimplanten die onder 
meer langs rvs spandraden 
tegen de schutting groeien.

ROMANTISCHE PLANTEN  
IN DEZE TUIN :

 Blauweregen
  Clematis ’Jackmanii’
  Klimroos Eden
  Lavendel** 
  Dropplant**
 Geranium macrorrhizum* 

⑦ Agapanthus

* goede bijenplant 
** goede bijen- en vlinderplant

Zorg bij een weelderige klim-
plant zoals blauweregen voor 
een degelijke klimsteun. De 
stevige rvs pergola biedt vol-
doende houvast voor de zelf-
windende ranken. 

TIP 3  Stevige 
klimsteun 
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TIP 4 Verhoogde waterbak Deze waterbak maakt een voorheen saai 
tuingedeelte direct interessant. De vingerplant (Fatsia japonica) ernaast zorgt 
voor een wintergroen accent, maar moet in strenge winters wel worden beschermd. 

⑦ 
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TIP 7 Intieme sfeer De schutting werd lichtgrijs geschilderd en ver-
hoogd. De rvs pergola met blauweregen boven de bank - die uiteindelijk helemaal 
zal zijn begroeid - weert de inkijk van de buren en zorgt voor een intieme sfeer. 

TIP 6 Mooie details

Let vooral in een kleine tuin op de details. Zo 
hebben de beplantingsvakken in deze tuin een 
mooie rvs opsluitrand en zijn de betonpalen  
van de schutting bekleed met zink. Deze roze 
lampion zorgt voor een fraai accent en past goed 
bij de paarse en roze bloeitinten. 

TIP 5 Multifunctionele bank De vaste bank van Okan hardhout is 
multifunctioneel, want hij is ook breed genoeg om op te liggen. Omdat de bank over 
de volle lengte van dit tuingedeelte loopt, geeft dit een ruimtelijk effect.
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TUINONTWERP 

Oxalis Tuinontwerpen
St. Janslaan 2c
5836 AZ Sambeek
tel. (0031) (0)6-15 36 27 04
www.oxalis-tuinontwerpen.nl

TUINAANLEG

Haentjes Tuinen en Meer
Postbus 301
5830 AH Boxmeer
tel. (0031) (0)6-30 87 81 83
www.haentjes.nl

*  Klimop vormt een goede 
schuil- en nestgelegenheid 

voor vogels. Daarom is de bestaande 
klimop over de berging behouden, 
maar wel flink gesnoeid om weer 
mooi uit te kunnen groeien.

*  Om het budget beperkt te  
houden zijn de stoeptegels 

hergebruikt. Voor een mooi effect 
zijn deze ondersteboven gelegd. 

*  Op twee plaatsen is - haaks op 
de lengterichting van de tuin 

(zie ontwerptekening) - een strook 
gebakken klinkers in de bestrating 
gelegd. Deze zorgen voor een  
subtiele indeling van de ruimte  
en maken de tuin spannender. Ook 
lijken de smalle tuingedeelten hier-
door breder. 

*  Om nieuw bodemleven in de 
arme grond te brengen, is vóór 

de aanplant Terra-Fertiel van 
ECOstyle door de plantvakken 
gewerkt. Dit bevat voedingsstoffen 
en mineralen, naast veel micro-
organismen waardoor de bodem-
structuur verbetert.

*  Voor kleur in winter en  
voorjaar zijn bolgewassen 

(sneeuwklokjes, tulpen, sieruien) in 
de plantvakken geplant. Deze nemen 
geen ruimte in en geven een prachtig 
effect. 

*  Een laag wintergroen haagje 
(Ilex crenata) ter hoogte van de 

berging scheidt het leefgedeelte van 
de in- en uitgaansruimte. Dit maakt 
de tuin intiemer. 

Meer tips  
& trucs

woning

berging

dakboom

Jeanne van Rijs: ‘Door in het ontwerp goede  
lijnen te maken, heb ik geprobeerd de tuin  

optisch te verruimen.’

HET ONTWERP 


