
F
O

T
O

G
R

A
F
IE

: 
H

E
N

N
Y

 V
A

N
 B

E
L
K

O
M

. 
T

E
K

S
T
: 
C

O
R

A
 W

E
S
T

E
R

IN
K

1. Zicht op de achtertuin 

vanaf de slootkant, met de 

knotwilg en links hortensia 

‘Annabelle’. 

2. Blik op de voortuin met 

de beukenhaag, goudaardbei 

en pijpenstrootje. De pergola 

is begroeid met Duitse pijp. 

3. De voortuin met de 

verspringende plantvakken.

1 2 3

De beplanting op het talud met knotwilg en siergrassen sluit 

goed aan bij de achterliggende sloot met rietvegetatie.
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Tuinontwerp

Naast het grote terras in de achtertuin: Sanguisorba 

‘Tanna’, een compacte pimpernel als bodembedekker. 

Of je nu beneden op de vlonder aan de sloot zit, 

op het hoofdterras verscholen tussen het groen of 

in de ‘loge’, in deze tuin zit je overal eersterangs. 

Intiem of juist met een fantastisch en vrij uitzicht.

Overal eersterangs

Home and Garden    87



1 2

A
Terra Forma, het ontwerp-

bureau van Joep Luitjes, richt 

zich naast ontwerpen ook op 

de daadwerkelijke beplanting. 

Joep biedt zijn opdrachtgevers 

de mogelijkheid de tuin samen 

met hem te beplanten én 

te onderhouden. Het grote 

voordeel is dat levering en 

aanplant zo in één hand zijn, 

zodat soortechtheid en 

kwaliteit vanaf het begin 

kunnen worden gegarandeerd. 

Elk voorjaar wordt er 

onderhoud gepleegd, ook 

weer samen met de eigenaar. 

Dat biedt de mogelijkheid 

voor overleg en het delen van 

kennis. Bovendien kan worden 

bijgestuurd en toegevoegd, 

zonder dat het ten koste gaat 

van het ontwerp.

TERRA FORMA – TUINONTWERP EN 

BEPLANTING, OUDE NIEDORP (NH), 

TERRAFORMA.NL

HET BOUWKUNDIGE DEEL VAN DE TUIN 

(BESTRATING, GRONDKERING, PERGOLA’S) 

IS DOOR KARS & STOOP HOVENIERS UIT 

ALKMAAR GEDAAN.  

Aan de rand van een vijf jaar oude wijk, met een 

riant uitzicht over de weilanden, staat het huis 

van Martha en Dick Berendes. De achtertuin 

loopt af naar een sloot. Om het hoogteverschil 

van twee meter te overbruggen, heeft tuin-

ontwerper Joep Luitjes twee terrassen aangelegd. 

Het eerste sluit aan op de openslaande deuren 

in de achtergevel en is echt een verlenging van 

de woonkamer. Dit smalle terras is omkaderd 

met een pergola van verzinkte steigerbuizen, 

waarlangs de knalroze Clematis ‘Mme Julia 

Correvon’ groeit met Rosa ‘Schneewittchen’. 

De ‘loge’ noemt Martha dit terras, vanwege het 

fantastische uitzicht over de tuin en landerijen. 

Om die reden staan hier ook geen vaste 

tuinmeubels. Tussen de pergolapalen is 

staaldraad gespannen. Dat belemmert het 

uitzicht niet, maar biedt wel de nodige 

veiligheid. Het tweede terras ligt namelijk een 

meter lager en is te bereiken via een trap met 

‘zwevende’ treden, die op steigerbuis steunen. 

De damwand tussen de twee terrassen is 

bekleed met dezelfde tegels als die voor de 

bestrating zijn gebruikt. Het hoogteverschil van 

nog eens een meter naar de sloot wordt 

opgevangen door een aflopend talud, beplant 

met knotwilg, siergras en hortensia’s. Die 

geven privacy aan het hoofdterras. Een tweede 

trap komt uit bij een vlondertje waar water uit 

de sloot geschept kan worden, en waar een 

stoel kan staan in het avondzonnetje.

Mix van toen en nu

Het huis heeft een modern uiterlijk en een 

‘gebroken’ kap als knipoog naar de pronk-

gevels in het oude dorp. Dat gegeven, modern 

ontmoet historie, gebruikte ontwerper Joep 

Luitjes ook in de tuin. Banen van rode, 

gebakken klinkers verwijzen, net als het dak, 

naar het landelijke karakter van de plek. 

Die banen lopen door in de vorm van rode 

beukenhagen, die de tuin een duidelijke 

structuur geven en een wintersilhouet. Bovendien 

maken de breedtestrepen de smalle tuin optisch 

ruimer. De rode klinkers zijn gecombineerd met 

grijze tegels die aansluiten bij de kleur van de 

gevelsteen en het houtwerk. Zo ontstond een 

strakke, evenwichtige basis die rust brengt in 

het ontwerp.

Veel bloei in wit en rood

Op het verlanglijstje van Martha en Dick stond 

weelderige beplanting als tegenhanger voor al 

die strakheid, met veel bloei in wit, donkerrood 

en purperroze. Kleuren die mooi uitkomen 

tegen de grijze basiskleur. Daarnaast wilden ze 

planten die interessant zijn voor vogels en 

insecten. Dus staan er onder andere ijzerhard, 

vlinderstruiken en zonnehoed. Cirsium rivulare 

‘Atropurpureum’, een vroegbloeiende 

bordeauxrode distelsoort en echte bijenplant, 

en appel- en krentenbomen die lijsters 

aantrekken. Vijf jaar na de aanleg heeft de 

plantencombinatie zich al rijkelijk bewezen. 

Daarnaast zijn Martha en Dick erg blij met de 

pergola’s van steigerbuis. Op een kleine 

oppervlakte kun je daar heel mooie, luchtige 

verticale accenten mee maken. In combinatie 

met natuurlijke ‘verticalen’ als verschillende 

boompjes, is de ruimte optimaal benut, van 

onder tot boven, van links naar rechts. 

1. Op de voorgrond klimop, rechts 

prachtriet. Over de trap met ‘zwevende 

treden’ buigt kattenkruid Nepeta 

racemosa ‘Grog’ (zeer lang bloeiend, 

na eerste bloei terugsnoeien). Voor de 

heg salie ‘Purple Rain’, op de achter- 

grond sierappel ‘Red Sentinel’. 

2. De trap van oud-Hollandse tegels 

steunt op verzinkte steigerbuis, zodat er 

een eenheid in materialen ontstaat. Links 

verticaal geplaatste tegels tegen de wand. 

Achteraan: trapsgewijs aflopende 

plantvakken met rode beukenhagen 

die op de bestrating aansluiten.
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Tuinontwerp

 

 

Plantenlijst

In de tuin staan  

onder andere:

Sensation’

styraciflua ‘Worplesdon’

Sentinel’

caerulea ‘Moorhexe’

racemosa ‘Grog’

‘Chermesina’

bonariensis

bodnantense ‘Charles 

ternata

1. In het ritme van de drie hoge ramen 

aan de zijkant van het huis zijn vlakken 

met klinker-bestrating gelegd. 

Voor privacy werden verticale frames 

van steigerbuis geplaatst. Tegen het 

betongaas groeit klimop. 

2. Op de voorgrond Clematis 

‘Mme Julia Correvon’ en de paars-

blauwe, superlang bloeiende Geranium 

‘Rozanne’. Erachter pluimspirea. Links 

een sierappel met witte bloesem en 

rode appeltjes in het najaar.

3. Een plantvak in de achtertuin met 

Sedum ‘Herbstfreude’, die wel drie 

seizoenen lang sierwaarde heeft en bijen 

en vlinders aantrekt. Erachter siergras 

Panicum ‘Shenandoah’ met een 

schitterende verkleuring in de nazomer. 

Ertussen staat uitgebloeide sierui.
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