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Favela
in Oosterbeek
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In deze nonchalant
EXOTISCHE
ogende
tuin isSFEER
vooraf niet
alles ingevuld, zodat er
voor zowel het gezin als
voor planten ‘ruimte ontstaat om in te nemen’.

‘Het is net een jungle hier. Alles
groeit enorm door de
ondergrondse waterstromen
die hier zijn en door veel zon.’
2016
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Elke tuin die zelfstandig tuinontwerper/tuinman Frank ter
Hedde creëert is heel persoonlijk. Zo oogt deze tuin in
Oosterbeek als een groot erf met geïmproviseerde bouwsels
zoals in een favela, een Braziliaanse sloppenwijk. ,,Bij elke
tuin experimenteer ik, ik probeer in elke tuin een stapje
verder te komen.’’
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S EN TEKENING: FRANK TER HEDDE
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eze tuin oogt heel

oogt en waarin zij veel kunnen doen

on-Nederlands: geen

om het naar hun zin te hebben.’’ Dat

paden of terrassen

de tuin een exotische sfeer ademt is

van klinkers of tegels

geen toeval; de man des huizes is gek

maar halfverharding

op Afrika en de tropen, waar hij ook

van gravier d’or, geen

heeft gewerkt.

nette plantvakken maar een mix aan

De moestuinbak vormt
onderdeel van de Favela.

‘Ze wilden geen
standaard
Nederlands
tuintje.’
Tuin
Achtertuin van 12 bij 15 m,
gericht op het noorden.

Woning

Jaren ’50-woning.

Bewoners

Een gezin met jonge kinderen.

Wensen

* veranda
* buiten zitten
* niet te aangeharkt
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kruiden, grassen en vaste planten die

Slow gardening

zo nonchalant oogt alsof deze deels

Het uitgangspunt bij het bouwen van

vanzelf is opgekomen. En daarbij

de Favela - zoals Frank het bouwwerk

nog een ratjetoe aan bouwsels. Er

achter in de tuin noemt - was een oud

is een afdakje voor het haardhout,

bestaand tuinhuisje dat de eigenaren

een afdak voor de fietsen en een

graag wilden houden. Dit tuinhuisje

geïmproviseerde boomhut op rond-

werd verplaatst en gecamoufleerd

houtpalen.

met klimop. Eromheen kwam een

Het grootste bouwwerk staat achterin

bouwwerk, bestaand uit meerdere

en bestaat uit verschillende, elkaar

lagen en gebouwd van golfplaten,

overlappende daken van golfplaat.

robinia rondhoutpalen en steiger-

Eronder een iets verhoogde houten

buizen. Een lange, doorlopende

vloer met enkele houten banken en

bank en een moestuinbak vormen

een tuintafel met stoelen. Tussen de

er onderdeel van.

palen hangt een hangmat, aan de

Frank is gecharmeerd van de geïm-

houten wand twee oude emaillen

proviseerde bouwsels die je ziet in

reclameborden. Dit bouwwerk,

sloppenwijken. ,,Een favela ontstaat

eigenhandig gemaakt door Frank

in de tropen uit praktische noodzaak;

ter Hedde - van De Vrije Ruimte,

hier een dakje en daar een dakje, en

werkplaats voor de tuin - vormt het

met materialen die ze voorhanden

hart van de tuin. Dit is de plek waar

hebben. Ze gaan daar niet naar de

het gezin ’s zomers buiten eet of tot

bouwmarkt. Er zit een zekere schoon-

rust komt; en in de winter met een

heid in een favela, door de praktische

dekentje bij de kachel zit. Veel buiten

noodzaak en de beperking van het

zijn en een veranda, dat was wat de

materiaal.’’ Hij had vooraf wel een

opdrachtgevers graag wilden.

beeld van de door hem te bouwen

Maar ze wilden ook nog wat anders.

favela in zijn hoofd, maar hoe hoog

Frank: ,,Ze wilden geen standaard

bijvoorbeeld de dakjes - die op elkaar

Nederlands tuintje. Ik proefde dat

afwateren en waar af en toe het

het voor hen een beetje ongewoon

zonlicht tussendoor piept - zouden

was om een tuinman te vragen, bijna

worden, wist hij vooraf nog niet. ,,Ik

te luxe. Ik heb daarom van de tuin

wilde graag een dynamisch spel met

gemaakt wat ik er nu van gemaakt

licht en water.’’

heb; een tuin die bijna achteloos

Een compleet uitgewerkt plan lag er

Rondom een
tuinhuisje
EXOTISCHEoud
SFEER
bouwde Frank
met relatief
goedkope
materialen een
heerlijke
veranda.

De lange vaste bank
van robinia hout
biedt veel
zitgelegenheid.

Duurzame materialen

Robinia hout is een Europese harde houtsoort die
onbehandeld zo’n 20-25 jaar meegaat. Om rot te
voorkomen kun je palen van deze - en ook van
andere - houtsoorten het beste niet in de grond zetten
maar in een zogenaamde paalvoet.
Gravier d’or, ook wel Dolomiet split genoemd, is
verkrijgbaar in twee gradaties: 0-5 mm en 0-15 mm. Het
fijnere gravier d’or wordt meestal als toplaag toegepast,
bijvoorbeeld bij jeu-de-boulesbanen. Doordat dit
materiaal leem bevat, vormt het een hechtende,
harde laag. Net als bij een tennisbaan van gravel plakt
het - vooral bij nat weer - enigszins onder je schoenen
waardoor je het makkelijk mee naar binnen loopt. Een
pad of terras van gravier d’or dat direct grenst aan de
voor- of achterdeur is dan ook niet praktisch.
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Planten in deze tuin
Vaste planten die geliefd zijn
bij vlinders
Agastache ’Blue Fortune’ (dropplant)
Anthriscus sylvestris (fluitenkruid)
Aster ericoides ’Golden Spray’ (sluieraster)
Echinacea purpurea (zonnehoed)
Lythrum salicaria (kattenstaart)
Nepeta ’Six Hills Giant’ (kattenkruid)

Siergrassen
Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’
(struisriet)
Calamagrostis brachytricha (diamantgras)
Miscanthus sinensis ’Malepartus’ (oosters
prachtriet)
Miscanthus sinensis ’Kleine Fontäne’ (oosters
prachtriet)
Panicum virgatum ’Warrior’ (vingergras)

Klimplanten
Lonicera henryi (kamperfoelie)
Vitis ’Boskoop Glory’ (blauwe druif)
Wisteria sinensis (blauweregen)

De klimopwand achter de vaste lange
bank verbergt het oude tuinhuisje.

niet aan ten grondslag. ,,Ik werk vaak

overwoekerd door de kamperfoelie

in meerdere tuinen tegelijk, omdat het

en hop die hier langs een staalkabel

anders te snel gaat. Ik kan geen tuin

en een van de palen waren geplant.

maken in twee weken, dat kan even

,,Het is net een jungle hier. Alles groeit

duren. Noem het slow gardening,

enorm hard door de ondergrondse

want het hoeft niet binnen twee weken

waterstromen die hier zijn en door

met een graafmachine erin geknald

veel zon.’’ De wilgentenen die Frank

te worden. Ben ik in de ene tuin bezig,

als camouflage rondom de trampo-

dan pieker ik over een andere. Zo

line plantte, zijn zo snel gegroeid dat

ben ik de hele tijd aan het denken.’’

hij deze bovenaan al na twee jaar

In ongeveer twee maanden tijd was

bij elkaar kon binden zodat er een

deze tuin voor het grootste deel klaar,

weelderige groene koepel is ontstaan.

maar ook maanden daarna moest er

,,Het is nu al een heerlijk op-je-rug-

af en toe nog wat gedaan worden.

lig-plekje. Als de kinderen straks groot

,,Die wordingsgeschiedenis hoort bij

zijn en de trampoline niet meer wordt

wat ik doe. Want ook mijn klant denkt

gebruikt, is dit een mooi schaduw-

mee en krijgt tijd. Het wordt onderdeel

terras.’’

van de uiteindelijke tuin.’’

Frank wordt onder meer geïnspireerd

Net een jungle

In deze tuin groeien de planten erg hard, waardoor
deze nu enigszins doet denken aan de jungle.
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door Atelier le Balto - drie landschapsarchitecten in Berlijn - en Industriepark

Om het plaatje compleet te maken,

Duisburg-Nord waar hij onlangs nog

zijn boven het vlak met gravier d’or

een dag heeft rondgelopen. ,,Dit

zigzag staalkabels opgehangen die

verlaten fabrieksterrein wordt door

doen denken aan bovengrondse

de natuur weer ingenomen. Dat

elektriciteitsdraden. Deze draden zijn

samengaan van menselijke bouwsels

inmiddels begroeid met weelderige

en natuur ontroert mij.’’

druivenranken en blauweregen.
De favela werd al snel gedeeltelijk
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Productinfo

Hier is het ’s zomers
heerlijk toeven!

Favela:
ontworpen door De Vrije Ruimte in
samenwerking met li-Z architectuur.

Ontwerp
① afdakje voor fietsen
② trampoline
③ tegels
④ gravier d’or

⑤ begroeide staalkabels
⑥ boomhut
⑦ moestuinbak
⑧ appelboom

⑨ Favela
⑩ oud tuinhuisje
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‘Ik werk vaak in
meerdere tuinen
tegelijk omdat het
anders te snel
gaat. Ik kan geen
tuin maken in
twee weken, dat
kan even duren.’
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❷

❸
Frank ter Hedde
woning

2016
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Tuinontwerp & aanleg
De Vrije Ruimte
Arnhem
www.devrijeruimtearnhem.nl
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