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Kikkers,  
veel planten en 
een tuinhuis
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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
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S EN TEKENING: FRANK TER HEDDE

D
e vrouw is een tuinlief-
hebber, echt iemand 
die het liefst de hele 
dag in de tuin zit.  
Ze wilde echt een 
plantentuin’’, aldus 

Frank ter Hedde van De Vrije Ruimte, 
die de tuin ontwierp en zelf ook aan-
legde. ,,Maar de hoofdwens was een 
vijver, want ze is gek op kikkers. Hij 
wilde vooral rust, vandaar het gazon.’’ 
Niet alleen de opdrachtgevers, maar 
ook Frank had wensen. ,,Ik was net 
voor mezelf begonnen en vond het 
een enorme kans dat ik iets bij hen 
mocht doen. Mijn ambitie was om 
met deze tuin meteen een hand-
tekening te zetten.’’ Hij greep de kans 
om van de berging iets bijzonders te 
maken en hierbij diverse functies te 
combineren. Er kwam een iets ver-
hoogd ‘eiland’ van robiniahout met 
daarop een ‘opberghuisje waar je 
ook kunt zitten’ en een kaskast; een 
kas in de vorm van een kast. Het 
ontwerp voor tuinhuis en kaskast 

werkte Frank uit in samenwerking met 
architecte Lisette Jacobs met wie hij 
sindsdien vaker projecten doet. 

Bezieling
De vlonder waarop het tuinhuis staat, 
is iets verhoogd aangelegd. ,,Bij het 
ontwerpen stel ik me voor dat er 
beweging is, een luchtstroom, die 
overal langs, over en omheen gaat. 
Die beweging moet vloeiend zijn en 
nergens vastlopen. Door het eiland 
op te tillen krijgt het ook een zekere 
‘lichtheid’. Daarnaast krijgen de 
wortels van de bestaande bomen zo 
meer ruimte.’’ 
Frank maakte het eiland, het tuinhuis 
en de kas helemaal van robiniahout. 
,,Dit is heel eigenwijs hout, het werkt 
en trekt krom. Zou je het tuinhuis van 
tropisch hardhout maken dan zou 
deze heel anders zijn, een dood appa-
raat. De strakke vorm in combinatie 
met die natuurkracht brengt een 
aantrekkelijke spanning teweeg.’’ Hij 
vindt het belangrijk dat het gebruikte 

‘Robiniahout 
werkt en trekt 

krom. Zou je het 
tuinhuis van 

tropisch 
hardhout maken, 

dan zou deze 
heel anders zijn, 

een dood 
apparaat.’Het tuinhuis is mooi 

opgenomen in het groen.

Tuin
Ruim 20 m diepe achtertuin, 
gericht op het zuiden. 
Woning
Gemoderniseerde jaren ’30 
woning. 
Bewoners
Een stel van middelbare leeftijd 
zonder kinderen.
 
Wensen
• vijver met kikkers
• plantentuin
• berging
• terras achter in de tuin
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Vanaf de zwevende 
bank is er goed zicht 
op de vijver en het 
waterleven.
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materiaal bijdraagt aan wat een tuin 
met je doet. ‚‚Dat een tuin veroudert, 
hoort bij het natuurlijke proces; dat 
bijvoorbeeld hout vergrijst of krom 
trekt, daar is niks mis mee.’’ De ide-
ale tuin is voor deze tuinontwerper/
tuinman een plek ‘waar je sporen 
achterlaat, het ritme van de tijd ziet 
en de verbinding voelt met de wereld 
buiten jouw tuin’. ,,Mensen willen 
geraakt worden en dat vind je niet 
in een catalogus. Die bezieling, die 
passie, van mijn tuinen komt wel over 
denk ik.’’

Appel plukken
Ook de rand van de vijver bestaat uit 
robiniahout. Volgens Frank een heel 
basic vijver zonder toeters of bellen, 
maar wél zitten er inmiddels veel 
kikkers in. De zwevende bank naast 
de vijver is eveneens gemaakt van 
dit duurzame Europese hout. Deze 
bank overbrugt heel mooi het hoogte- 
verschil. De tuin liep voorheen af, 

maar nu is het hoogteverschil opge-
vangen in twee horizontale vlakken; 
de verharding bij de woning ligt 30 cm 
hoger dan de rest van de tuin. 
De beplanting oogt weelderig en 
natuurlijk. ,,Het is een mix van fruit-
bomen, siergrassen en vaste planten. 
In elke tuin die ik maak komt een 
fruitboom, want het is belangrijk dat je 
gewoon een appel kunt plukken; de 
tuin levert wat op, je kunt erin oogs-
ten.’’ Frank is erg geïnspireerd door 
Piet Oudolf. Net als deze befaamde 
tuinarchitect streeft hij ernaar, dat een 
tuin natuurlijk oogt. ,,’Bruin is ook een 
kleur’, zei Piet Oudolf. Waarom zou je 
in het najaar alles afknippen? Dan 
knip je het seizoen eruit!’’ Niet alles in 
een tuin moet volgens Frank perfect 
zijn. ,,Mensen zijn vaak bang om wat 
in de tuin te doen, maar er kan toch 
niks fout gaan? Ik ben autodidact en 
ik doe ook maar wat. Vervolgens kijk 
ik naar de reactie. Een tuin begrijpen 
duurt een leven lang.’’

‘Ik ben autodidact en ik doe ook maar wat. 
Vervolgens kijk ik naar de reactie. Een tuin 

begrijpen duurt een leven lang.’

De strakke vijver vormt 
een mooi contrast met de 
weelderige beplanting. 

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 ver-
grijst of 

krom trekt, 
daar is niks 

mis mee.’

De zwevende bank bij de 
vijver vormt een mooi 
element in de tuin. 
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Frank ter Hedde

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

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)

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

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.’

Aan de voorkant van 
het multifunctionele 
tuinhuis is een heer-

lijke plek om te zitten, 
aan de achterkant is de 
ingang van de berging. 
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