
De hoopvolle tuin
Lisette en Bartjan de Hoop wonen met hun twee kinderen in een split level rijtjeshuis in Arnhem. De eveneens 

splitleveltuin voldeed lange tijd niet aan hun wensen, waardoor ze de helft amper gebruikten. Tuinontwerper Frank 

ter Hedde van De Vrije Ruime luisterde naar hun wensen en veranderde de tuin in een speelse, groene plek. 

TEKST ESTHER DERKS FOTO’S MAAYKE DE RIDDER
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Paspoort
Tuinnaam: Tuin van de Hoop

Soort tuin: rijtjestuin

Waar: Arnhem (GLD)

Grootte: 66 m2 (11x6 m)

Grondsoort: kleigrond met een bovenlaag van 

zwarte grond

Ligging: op het zuiden

Bijzonder: ieder hoekje van de tuin 

wordt benut

Meer info: 

www.devrijeruimtearnhem.nl 

De tuin van familie De Hoop bestaat uit twee delen, die over de gehele 

breedte van de tuin met een betonnen trap met elkaar in verbinding 

staan. “Voorheen zaten we alleen op het hoger gelegen terras. Van 

het lagere deel maakten we amper gebruik”, vertelt Lisette. “Het was er altijd 

zanderig en vochtig en gras wilde er nauwelijks groeien.” Toch was het 

zonnige terras ook niet ideaal. Op warme dagen werd het daar veel te heet en 

hadden ze veel inkijk van de huizen om hen heen. Het gezin wilde graag meer 

beschutting en optimaal gebruik maken van het tuinoppervlak. Nu voelde de 

tuin klein en onpraktisch. Hoe konden ze dat veranderen? “Bij ons in de straat 

woont tuinontwerper Frank ter Hedde”,  vertelt Lisette. Vol bewondering zagen 

ze hoe hij andere tuinen in de buurt prachtig had aangelegd. Dus besloten ze 

met hem rond de tafel te gaan zitten om hun tuinwensen te bespreken. “We 

wilden zowel in de zon als in de schaduw kunnen zitten. Veel groen, waaron-

der eetbare planten. Een overkapping, zodat we ook in de regen buiten konden 

zitten. Een speelplek voor de kinderen met een schommel, een plek voor een 

vuurkorf en ruimte om de was op te hangen.”
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Het vlinderdak
Boven de veranda heeft Frank een overkapping 

gemaakt die aan de terraskant hoger eindigt dan 

aan de kant van het schuurtje. Het zogeheten 

vlinderdak verbindt op deze manier het terras met 

het schuurtje. De overkapping is opgebouwd uit 

houten latjes en golfplaten. Met stalen spijlen is het 

dak verbonden met de houtconstructie die het dak 

draagt. De hoek waarin het dak afloopt, heeft Frank 

ter plekke bepaald. “Door goed te kijken naar de 

wijze waarop het zonlicht door het dak schijnt, heb 

ik de spijlen precies op maat gezaagd”, zegt Frank. 

“Schaduw in een tuin is belangrijk. Het benadrukt 

dat de zon schijnt en het zorgt voor beweging.” 

Een geul in de knik van het dak leidt hemelwater 

naar een hangende regenton. Via een slang loopt 

het water naar de plantenbak. Daarnaast kan via 

een kraantje water worden afgetapt.
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1   Rechts duizendknoop Persicaria amplexicaulis ‘Alba’, 

echte salie (Salvia officinalis), op de schutting 

framboos (Rubus idaeus).

2   Betonnen bank onder overkapping met schoolbord en 

pizzaoven. Rechts klimplant schijnaugurk (Akebia 

quinata).links beukenhaag.

3   Links vijgenboom (Ficus carica), op verticale latten 

sterjasmijn (Trachelospermum jasminoides), vrouwen-

mantel (Alchemilla mollis), stokroos (Alcea rosea), tijm 

(Thymus vulgaris), wilde marjolein (Origanum vulgare), 

blauwe druif Vitis ‘Boskoop Glory’.

4   Terras met hergebruikte waaltjes en beton vermengd 

met kiezelstenen. Bij watertank Duitse pijp (Aristolo-

chia macrophylla), rechts pruimenboom Prunus ‘Opal’.

5   Struisriet Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’, links 

roze bloeiend Perzische slaapboom (Albizia julibrissin).

6   Lisette met zoon Noa in de hangschommel, Bartjan op 

de betonnen bank.

7   Container voor opslag van hemelwater.

8   Bank opgebouwd uit restjes hout. Achter de vijgen-

boom: Chinese blauweregen (Wisteria sinensis), 

sterjasmijn (Trachelospermum jasminoides) en 

Japanse zegge (Carex morrowii).

Hergebruik van materialen
Frank luisterde goed naar het gezin en bekeek de 

tuinafbeeldingen die Lisette had verzameld op Pinte-

rest. Op die manier kreeg hij een goed beeld van wat ze 

mooi vond. Vervolgens onderzocht hij welke bestaande 

elementen in de tuin hij kon (her)gebruiken, zoals de 

betonnen trap en de tegels van het terras. 

Van de betonnen trap maakte Frank slim gebruik. Hij 

bouwde er voor een groot deel een houten bank 

tegenaan. Een klein gedeelte van het beton bleef in 

gebruik als trap. De houten bank werd onderdeel van 

een houten veranda, die het lagere deel van de tuin 

spontaan tot leven bracht. Boven de veranda bouwde hij 

een overkapping van hout en golfplaten. Een gevarieerd 

geheel met houten planken en stevige balken. Open en 

tegelijk beschut. Tegen het schuurtje maakte hij een 

stenen bank met ruimtes voor houtopslag. “Het lagerge-

legen deel van de tuin bleek veel groter dan we 

dachten”, vertelt Lisette. “En de houten bank biedt 

opbergruimte voor tuinspullen zoals tuinaarde. Onder 

de overkapping zijn waslijnen gespannen. Met een 

katrolsysteem rijg ik de was omhoog. Zelfs als het 

regent kan ik de was buiten hangen, superhandig.”
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TIP
Laat gevallen 

bladeren in de borders 

liggen. Wormen en 

insecten zetten ze om 

in compost.
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Harmonie in de tuin
Voordat Frank een tuin aanlegt, heeft hij een globaal beeld 

van wat hij wilt. Toch ontstaan veel ideeën ter plaatse. 

Hij loopt graag door de tuin om een te worden met de plek. 

“Voor mijn gevoel struin ik door de tuin en loop ik steeds 

weer tegen nieuwe dingen aan waar ik een creatieve 

oplossing voor bedenk. Veel dingen gaan op gevoel.” 

Hij creëert een vloeiend geheel. Alle onderdelen komen op 

een logische manier bij elkaar. Zo komt het beton van de 

trap weer terug in de bank tegen de schuur. Klimplanten, 

zoals jasmijn en wijnranken, nemen de overkapping voor 

een deel in beslag en zorgen dat deze met de tuin versmelt. 

Daarnaast wil Frank niets in een tuin verbergen. “Ik houd 

ervan dat je de slang vanuit de regenton kunt zien, zodat je 

de weg die het water aflegt, kunt volgen. Ook de schroeven 

in de overkapping heb ik expres niet weggewerkt. 

De schoonheid zit in de constructie. Je ziet dat het door 

mensen handen is gemaakt.”
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9   Bovenaanzicht van de tuin. Achterin staat een 

appelboom (Malus domestica).

10   Voorgrond appelboom, gras met stapstenen en 

betonnen trap.

11   Overkapping met houten vloer en houten bank 

tegen de betonnen trap gebouwd. In bak boven 

bank duizendknoop (Persicaria amplexicaulis).

12   Stokroos (Alcea rosea).

Vakantie in eigen tuin
Bartjan had het terras ooit met zijn vader aangelegd. 

“Zijn vader is inmiddels overleden”, zegt Lisette. 

“Het was daardoor extra bijzonder dat Frank de 

betonnen waaltjes ging hergebruiken. Door ze 

anders te rangschikken ontstond een speels patroon. 

Het terras lijkt als nieuw. Tussen het terras en de 

betonnen trap is beton gestort, vermengd met 

stenen. Frank heeft iedere steen afzonderlijk in het 

cement gedrukt. Het resultaat vind ik prachtig, het 

geeft de tuin een mediterraans tintje.” Tegen de 

bakstenen muur heeft Frank van restjes hout een 

bank gemaakt. “In het voor- en najaar zetten we een 

tuintafel langs deze bank op het terras. Dan zitten 

we behaaglijk in de zon. En op een frisse avond 

steken we de vuurkorf aan. In de zomer en de winter 

zitten we vooral beneden in de tuin. Zomers is het 

daar lekker koel en in de winter heerlijk beschut.”
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13   Afwateringsysteem met leiding naar border. Paarse bloeiers 

langs verticale latten, achterin grote kattenstaart (Lythrum 

salicaria), links Japanse zegge (Carex morrowii).

14   Zijkant overkapping begroeit met schijnaugurk (Akebia quinata).

15   Betonnen trap geïntegreerd met betonnen terras, houten 

plantenbak en houten bank.

16   Waslijnensysteem onder de overkapping.
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Douglashout
Door de afwisseling van planten, stenen en verschillende 

materialen zoals hout, staal en beton is er een speelse 

tuin ontstaan. Frank: “Door in de overkapping hout met 

staal te combineren ontstaat er ‘lucht’ tussen de 

verschillende onderdelen. Dit geeft een ruimtelijk 

gevoel. Ik heb bewust gekozen voor het gebruik van 

douglashout. Het vergrijst heel mooi als je het onbehan-

deld laat en het is prettig mee te werken. Doordat de 

hoge spar kaarsrecht groeit, kun je van deze houtsoort 

lange planken krijgen.” Onbehandeld gaat het hout 

minimaal vijftien jaar mee, mits het niet in contact komt 

met de grond en goed kan drogen. Deze harde houtsoort 

heeft een mooie structuur. En het is duurzamer dan 

hardhout, doordat de bomen lokaal worden gekapt.
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Elke hoek benut
De tuin van de familie De Hoop is nu een prachtig groen, beschut en speels 

geheel. In de herfst worden herfstkleuren afgewisseld met groenblijvende 

planten zoals jasmijn en enkele siergrassen. “Boven de achterdeur groeit een 

prachtige blauweregen (Wisteria)”, vertelt Lisette. “De vijgenboom (Ficus carica) 

op het terras geeft schaduw met zijn grote, groene bladeren. En de pruimenboom 

(Prunus domestica) geeft naast schaduw ook heerlijke vruchten. Het is een feest 

om samen met de kinderen uit eigen tuin te plukken. We smullen van de 

pruimen, druiven, appels, frambozen (zonder stekels), bramen en af en toe een 

vijg. In de bak op het terras groeien kruiden zoals tijm (Thymus), wilde marjolein 

(Origanum vulgare) en rozemarijn (Salvia rosmarinus).” 

Verdubbelde buitenruimte
Tienjarige Noah zit graag op de schommel en klimt zelfs boven op de metalen 

constructie. “Het is een echte klimgeit”, zegt Lisette lachend. Frank heeft de 

constructie om die reden nog wat extra verstevigd. “Op het stukje gras kan Noah 

spelen met zijn kleine broertje. In de zomer zetten we daar een opblaasbadje 

neer. Via een glijbaan, die we over de trap leggen, glijden de kinderen zo in het 

water.” De stapstenen op het gras vormen een speels pad naar de schuur. 

“Gevoelsmatig is onze buitenruimte twee keer zo groot geworden. De veranda is 

nu de plek in de tuin waar ik het liefst zit. Het is er lekker koel in de zomer met 

mooi diffuus licht. Zelfs mijn werk doe ik hier graag. Heerlijk rustig met mijn 

laptop op tafel, terwijl de vogeltjes in de appelboom fluiten.” ’s Avonds gaan de 

feestlampjes aan en zit het gezin er tot laat in de avond. 
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