Kikkers,
veel planten en
een tuinhuis
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NATUURLIJK OGENDE TUIN

Een vijver vol kikkers, dat was wat de vrouw des huizes het
allerliefst wilde. Verder moesten er in de tuin veel planten
komen en een berging. Het multifunctionele tuinhuis vormt
nu de blikvanger in deze weelderige stadstuin
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met deze tuin meteen een hand-

Frank maakte het eiland, het tuinhuis

tekening te zetten.’’ Hij greep de kans

en de kas helemaal van robiniahout.

om van de berging iets bijzonders te

,,Dit is heel eigenwijs hout, het werkt

maken en hierbij diverse functies te

en trekt krom. Zou je het tuinhuis van

combineren. Er kwam een iets ver-
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hoogd ‘eiland’ van robiniahout met
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vindt het belangrijk dat het gebruikte

Tuin
Ruim 20 m diepe achtertuin,
gericht op het zuiden.

Woning

Gemoderniseerde jaren ’30
woning.

Bewoners

Een stel van middelbare leeftijd
zonder kinderen.

Wensen
Het tuinhuis is mooi
opgenomen in het groen.

2016

• vijver met kikkers
• plantentuin
• berging
• terras achter in de tuin

‘Robiniahout
werkt en trekt
krom. Zou je het
tuinhuis van
tropisch
hardhout maken,
dan zou deze
heel anders zijn,
een dood
apparaat.’
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Vanaf de zwevende
bank is er goed zicht
op de vijver en het
waterleven.
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De strakke vijver vormt
een mooi contrast met de
weelderige beplanting.

‘Ik ben autodidact en ik doe ook maar wat.
Vervolgens kijk ik naar de reactie. Een tuin
begrijpen duurt een leven lang.’
materiaal bijdraagt aan wat een tuin

maar nu is het hoogteverschil opge-
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knip je het seizoen eruit!’’ Niet alles in

basic vijver zonder toeters of bellen,
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kikkers in. De zwevende bank naast

in de tuin te doen, maar er kan toch

de vijver is eveneens gemaakt van
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Vanuit de woning loop je
via de pergola - die
uiteindelijk begroeid zal
zijn met Akebia en
Clematis montana
’Rubens’ - de tuin in.
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‘Dat een tuin
veroudert,
hoort bij het
natuurlijke
proces; dat
bijvoorbeeld
hout vergrijst of
krom trekt,
daar is niks
mis mee.’
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De zwevende bank bij de
vijver vormt een mooi
element in de tuin.

2016

Aan de voorkant van
het multifunctionele
tuinhuis is een heerlijke plek om te zitten,
aan de achterkant is de
ingang van de berging.
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Ontwerp
① terras
② lattenwand
③ pergola
④ vijver
⑤ zwevende bank
⑥ beplanting
⑦ gazon
⑧ klinkerpad
⑨ verhoogde vlonder
⑩ tuinhuis
⑪ kaskast
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Planten
in deze tuin
Vaste planten
Foeniculum vulgare (venkel)
Eupatorium maculatum (leverkruid)
Monarda ’Fishes’ (bergamotplant)
Persicaria amplexicaulis ’Rosea’
(duizendknoop)
Phlomis russeliana (brandkruid)
Salvia officinalis (salie)

Siergrassen
Calamagrostis x acutiflora ’Karl
Foerster’ (struisriet)
Miscanthus sinensis ’Kleine
Silberspinne’ (oosters prachtriet)
Miscanthus sinensis ’Morning Light’
(oosters prachtriet)
Panicum virgatum ’Heavy Metal’
(vingergras)

2016

woning

Producten in
deze tuin
Tuinhuis en kaskast:
ontworpen door De Vrije Ruimte in
samenwerking met li-Z architectuur.

‘Mijn ambitie was om met
deze tuin meteen een
handtekening te zetten.’

Frank ter Hedde

Tuinontwerp & aanleg
De Vrije Ruimte
Arnhem
www.devrijeruimtearnhem.nl
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