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Vakantie
in eigen tuin
Deze tuin bij een hoekwoning
was nodig aan een opknapbeurt
toe. Op de wensenlijst stonden
onder andere veel bloeiende
planten, een speelplek voor
de kinderen en een apart
tuinhoekje om kruiden en fruit
te kweken. Het werd echter
geen opknapbeurt maar een
compleet nieuw tuinontwerp.
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Bankje
De opvallendste kleuren van
Marokko vormen hier een
aanvullend thema. Er is gekozen
voor sprekend blauw van de
mozaïektegels, warm rozerood
van de muren in het oude
Marrakech en zuiver wit dat
te zien is op de muren van de
huizen in kustplaatsjes.
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De tuineigenaars zijn gefascineerd door de kleurrijke sfeer van de binnentuinen in
Marrakech en andere steden van Marokko, een recente vakantiebestemming van
de familie. De Marokkaanse tuinstijl werd daarom gekozen als thema voor de nieuwe
tuin.
Achter het huis liggen een langgerekte tuinkamer, met hardhouten vlonder die als
eetterras dienst doet, een bloementuin en een gazon. Boven het eetterras een
pergola, de mediterrane sfeer wordt benadrukt door de begroeiing met druivenranken.
De robuuste tuintafel is van steigerhout, de eigentijdse witte tuinstoelen zijn heel
neutraal en sluiten prima aan bij de tuinsfeer. Voor de glazen pui is een zonneterras
met extra zitruimte.
Het hart van de achtertuin is een door Buxus omzoomd graspleintje. Het gazon
vormt een visueel rustpunt en geeft meteen toegang tot de houtopslag. In de border
langs de grens met de buurtuin pronkt een collectie hortensia’s, nog uit de oude
tuin. De bloementuin is gevuld met lavendel, vetkruid, rode zonnehoed, steentijm en
siergrassen. De bloemen trekken veel bijen en vlinders aan.
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wat meer onderhoud
zuidwest

104

105

Geometrische patronen als basis

Een patroon van vierkanten vormt de basis voor het nieuwe
tuinontwerp. Dit patroon is 45˚ gekanteld ten opzichte van
de achtergevel en oogt hierdoor als een mozaïek. De lijnvoering is duidelijk te herkennen in de buxushaagjes die de
borders omzomen. Het patroon is geïnspireerd door de
complexe geometrische patronen van de mozaïekvloeren in
mediterrane patiotuinen. Deze binnentuinen zijn bijna altijd
omkaderd door een rij van zuilen. Het door de pergola
begrensde pad dat voor de achtergevel ligt refereert aan die
zuilengalerijen. De ritmisch geplaatste pergolapalen, begroeid met geurige kamperfoelie, vormen een ‘loofgang’
boven het tuinpad naar de kleine zijtuin.
Zo’n duidelijk geometrisch patroon brengt altijd eenheid in
een tuinontwerp. Houd rekening met de vormen en maten
van de woning om het beste patroon te vinden. Het geometrische patroon is nog te benadrukken met lijnen in de
bestrating, hagen en bijvoorbeeld met een pergola.
Accessoires zoals vrolijkgekleurde parasols, lantaarns, tegeltableaus en kussens versterken de mediterrane sfeer en
maken de tuin heel persoonlijk.

Planten uit deze tuin
Rode zonnehoed, Echinacea purpurea ‘Magnus’
Steentijm, Calamintha nepeta ssp. nepeta
Kamperfoelie, Lonicera periclymenum ‘Serotina’
Virginische ereprijs, Veronicastrum virginicum ‘Album’
Lavendel, Lavandula angustifolia ‘Munstead’
Vetkruid, Sedum ‘Matrona’
Pijpenstrootje, Molinia caerulea ‘Moorhexe’
Herfstanemoon, Anemone hupehensis ‘Praecox’

In de zijtuin, naast de garage van de buren, is een apart
terrasje gemaakt met een bank uit Indonesië. Hier kun je
heerlijk rustig zitten en uitkijken op de mozaïektuin. In de
plantvakken rondom het terras, en langs het pad naar de
tuinpoort, is ruimte voor plukbloemen, kruiden, groenten
en kleinfruit.

de kleuren
van Marrakech
brengen sfeer

Vlinderplanten
Vanaf het vlonderterras en het door Buxus omzoomde graspleintje
geniet je volop van de bloemenzee in de border. Alle bloemen zijn
aantrekkelijk voor vlinders, dat geldt zeker voor de rode zonnehoed,
vetkruid en lavendel. Wil je vlinders naar je tuin lokken, zorg dan voor
afwisseling in de bloeitijd, vanaf april tot oktober zijn er dan op warme
dagen vlinders te zien. Voorjaarsbloeiers zoals Aubrieta, judaspenning
(Lunaria) en damastbloem (Hesperis) mogen in een vlindertuin niet
ontbreken. Plant voor het najaar vetkruid (Sedum), Liatris en herfstasters.
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