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Bijzondere  
bouwsels

De tuinen die Frank ter Hedde creëert, ogen eigenwijs en lekker nonchalant, net als de tuin-
huisjes, overkappingen en andere bouwsels die hij eigenhandig ter plekke vervaardigt. Deze 

filosofische tuinontwerper/tuinman is binnen zijn werk voortdurend op zoek naar vrijheid. 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: FRANK TER HEDDE
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V 
ier jaar geleden startte 
eenpitter en autodidact 
Frank ter Hedde zijn 
bedrijf De Vrije Ruimte, 
werkplaats voor de 
tuin. Daar ging een 

jarenlange persoonlijke zoektocht aan 
vooraf. Want hoewel Frank als jochie 
eigenlijk tuinman wilde worden, ging 
hij na de middelbare school eerst 
naar de universiteit, deed vervolgens 
de HEAO, stelde een echte baan uit 
en liep vast. Frank: ,,Op mijn 26ste heb 
ik de tuin weer ontdekt en de moed 
gevat om tuinman te worden. Ik ben 
bij een hovenier begonnen als een 
soort stagiair. In die tijd begon ik ook 
met een avondopleiding tot hovenier.’’ 
Met een latere HBO cursus Tuin- en 
parkontwerp in Velp stopte hij voortij-
dig omdat deze niet bij hem aansloot. 
,,Ik werd heel ongelukkig van die 
schoolse gestructureerde aanpak.  
Ik ontwerp tuinen op mijn eigen  
intuïtieve manier.’’

Spalken
,,De kracht van het idee is belangrijker 
dan het budget’’, vindt Frank. Al zijn 
bouwsels maakt hij van duurzaam 
robiniahout; deze harde Europese 
houtsoort gaat onbehandeld zo’n 
20-25 jaar mee en is daarom een 
goed alternatief voor tropisch hard-
hout. Deze houtsoort heeft echter zijn 
beperkingen. Het trekt eerder krom 
- wat volgens deze tuinontwerper ook 

zo zijn charme heeft, want dit toont de 
vergankelijkheid der dingen - en het 
is niet of moeilijk verkrijgbaar in lange 
maten. Om rechte lange balken te  
krijgen moet robiniahout worden 
gevingerlast wat de balken relatief 
duur maakt. Geen probleem voor 
Frank, die vaak met weinig budget 
een tuin weet te realiseren. Om van 
dit duurzame hout toch een overkap-
ping te kunnen maken, verlengt hij de 
balken zelf door middel van spalken 
en grote schroeven. Deze ‘aan elkaar 
geplakte’ balken zorgen voor een  
nonchalant ogende constructie, 
die het gevoel van vrijheid-blijheid 
oproept. ,,‘Net Oerol’, zei een klant bij 
wie ik zo’n constructie heb gemaakt.’’
Van elk bouwsel maakt Frank schets-
tekeningen maar niet te gedetailleerd. 
Meestal improviseert hij - in overleg 
met de opdrachtgevers - tijdens het 
bouwen. Elk door hem gecreëerd 
bouwsel gaat iets aan met beplanting 
en moet bijdragen aan de ruimtelijke 
kracht van het geheel. Zo bepaalde 
hij bijvoorbeeld ter plekke de hellings-
hoek van een overkapping, omdat 
deze samenhangt met het uitzicht 

vanaf het vlonderterras eronder en de 
andere elementen in de tuin. Alleen 
door de hellingshoek daadwerkelijk 
uit te proberen, kon hij het perfecte 
dak maken. 

Improvisatiekracht
Dat Frank niet van overstilering houdt, 
is in zijn tuinen direct te zien. ,,Wat ik 
maak, kost vaak veel arbeid, daarom 
moet ik snel kunnen werken. Die  
snelheid zie je terug in wat ik maak, 
ik noem dat improvisatiekracht, je 
doet het met wat er is. Wat ik wil, is 
een gevoel van vergeeflijkheid op-
roepen, dan moet je je niet verliezen 
in details.’’ 
Vrijheid is bij deze tuinontwerper - die 
zichzelf daarnaast tuinman noemt - 
het sleutelwoord. ,,De Vrije Ruimte is 
ook míjn vrije ruimte. Ongelooflijk dat 
ik doe, wat ik heel graag doe en dat 
ik daar mijn brood mee verdien. En 
fijn dat het nuttig is wat ik doe, ten-
minste dat vind ík.’’ Het belangrijkste 
voor hem is dat een tuin geluk ople-
vert. ,,Een fijne tuin is voor iedereen 
bereikbaar. Het hoeft niet exclusief te 
worden.’’

‘Een fijne tuin is voor iedereen 
bereikbaar. Het hoeft niet 

exclusief te worden.’

BuitenkeukenSpeelhuisjeKruidenwand
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Minimoestuin
Deze moestuinbakken maken  
het zelfs in een (zonnige) stads- 
tuin mogelijk zelf groenten en  

kruiden te telen. Ze zijn gericht op 
het zuiden zodat de gewassen 
zoveel mogelijk licht vangen,  

een verplaatsbaar deksel kan van 
elke bak ook een kasje maken. 
,,Zelf groente kweken is leuk met 

kinderen’’, aldus Frank. ,,Ze kunnen 
zaaien en kijken hoe het groeit. 

Een romantisch ideaal.’’

Kaskast
Geen gewone kweekkas maar een ‘kaskast’ 
om planten in op te kweken. Deze bijzondere 

kas heeft een ventilatierooster, ramen van 
polycarbonaat, en kan in vier delen worden 
opengezet. Ook voor wie geen planten wil  

kweken, is zo’n kaskast wellicht een idee; 
met een paar potten kleurige zomerbloeiers 
heb je dan een echte blikvanger in je tuin! 

Boomhut 
Een boomhut voor volwassenen noemt Frank dit bouwsel 
(zie ook de foto op de eerste pagina), dat hij rondom de 
stam van een bestaande boom bouwde. De eigenaren 
wilden een berging in hun bestaande tuin, maar ‘zo’n 
hok in de tuin’ zag de tuinontwerper niet zitten. ,,Zij komt 
uit de Filipijnen, dus ik dacht ‘kunnen we niet iets maken 
op palen?’’ Er kwam een fraai in de tuin geïntegreerde 
berging, bestaande uit twee delen, met een zwevend 
dak en een balustrade. De onderste ruimte is bereikbaar 
via de bestaande vlonder aan het water. De houten trap 
die hier naartoe leidt, vormt één geheel met de boom-
hut, de keerwand en een vaste bank. ,,Een bijzonder 
plekje, soms zit er een ijsvogel op de balustrade.’’
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Overkapping
Als experiment is in deze tuin met weinig middelen een overdekte zitplek gemaakt. De vloer bestaat 

uit een zwevend podium op een vlak van gravier d’or. Het zwevende podium geeft een mooi 
ruimtelijk effect, net zoals de overkapping. Frank: ,,Het afdak is extreem opengezet, dat ligt aan de 
plek. Er is hier een mooi uitzicht op bomen en als je het afdak lager maakt dan zie je de bomen 

niet meer goed. Bij een lager afdak gaat de ruimte ook anders werken.’’ Blauweregen en Duitse pijp 
(Aristolochia macrophylla) groeien langs staalkabels omhoog. Deze krachtige zelfwindende 

klimplanten geven het afdak snel een groen aanzien. 
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Paviljoen
Samen met li-Z architectuur ontwierp Frank dit paviljoen dat een heerlijke zitplek 

achterin de tuin vormt. Aan de achterkant bevat het een berging. Het zwevende dak 
en de eveneens zwevende vloer zorgen dat het paviljoen wat luchtiger oogt. 

Speelhuisje
Grappig is dit kinderspeelhuisje in de vorm van een vogel-
nestkastje. Frank maakte dit huisje samen met de eigenaar 
van de tuin. Hoe Frank op deze grappige vorm kwam? Op 
deze foto is het niet te zien, maar aan de zijkant van het huis 
hangen dertig witte nestkastjes! Het speelhuisje blijkt ook 
geïnspireerd te zijn op de Krullevaar uit het boek Pluk van 
de Petteflet van Annie M.G. Schmidt. Behalve dat het huisje 
kinderen uitnodigt tot spelen, zorgt het hier ook voor privacy. 
De geschilde rondhout palen van robinia - deels begroeid 
met blauweregen - stonden er al. Enkele van deze palen 
gaan dwars door het huisje heen waardoor het lijkt alsof het 
huisje hier spontaan is ontstaan. Net zoals je soms zomaar 
ergens een vogelnestje aantreft.  
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Frank ter Hedde

Buitenkeuken
Deze buitenkeuken heeft stromend 
water en een spoelbak maar oogt 

verder net zo eenvoudig als een markt-
kraam. En dat was precies de opzet 
van Frank. ,,Het is een antwoord op  

al die luxe buitenkeukens.’’ Deze 
buitenkeuken is geïnspireerd op het 

werk van de Zwitserse architect Peter 
Zumthor dat opvalt door de vaak 

luchtige constructies. 

‘De kracht van het 
idee is belangrijker 

dan het budget.’

Kruidenwand
Deze zonnige wand bevat allerlei kruiden zoals rozemarijn, 
tijm en lavendel. Met bovenin het fijnbladige vedergras Stipa 
tenuissima want het moet wat Frank betreft ‘niet te keurig’ 
worden. Een geïntegreerde druppelslang maakt het water-
geven van deze kruidenwand gemakkelijk. 


