MOOIE BUITENRUIMTE

Bijzonder

waterelement
Tuinarchitecten Mathieu DeTelder en AnnabelleTieter van DeTelderTuinen maakten van
een ongezellige tuin een extra buitenruimte met een opvallend waterelement.Door groen
met koele elementen te combineren,zorgen ze voor genoeg evenwicht in de tuin.
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Het niveauverschil in de tuin is opgevangen
door een bijzonder waterelement.
2015

TUINONTWERP | 85

MOOIE BUITENRUIMTE
GEGEVENS
TUIN

Achtertuin van ca. 100 m²
gericht op het westen.
WONING

Rijtjeshuis.
BEWONERS

Jong stel.

WENSEN
• onderhoudsvriendelijk
• gezellig
• extra buitenruimte
• waterelement

Aan één zijde van de wand staan Liquidambars in zuilvorm. Deze
boompjes zorgen ervoor dat het evenwicht tussen het groen en
de koele materialen op peil blijft. Door de verticale lijnen van de
boompjes wordt de wand gebroken. Daaronder staat de wintergroene bodembedekkende Ophiopogon japonicus, die op termijn
een gesloten tapijt vormt

Deze strakke vijver met waterval is de blikvanger van de tuin.
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nnabelle: „De bewoners wilden

van t respaplaten. „Om het wat speelser te maken is er gekozen

graag vanuit de woning op iets

voor verschillende breedtes. Naar achteren toe is de wand wat

interessants kijken, daarom

hoger, omdat je anders in de tuin van de buren kijkt.’’

hebben we gekozen voor een vijver
die in de kijker staat. Het achterste

Kunstgras

gedeelte van de tuin ligt een

„Omdat de tuin klein is, is er kunstgras aangebracht. Dit is puur

niveau hoger. Dit verschil gebruiken

voor het gemak, zodat de bewoners geen grasmaaier nodig

we door twee ruimtes te creëren.

hebben. Grasmaaien gaat ook amper op zo’n klein stukje.Voor

Dat is ook de reden van de plaatsing van het waterelement, die

grote tuinen ben ik geen voorstander van kunstgras. De vogels

vangt dit verschil op. Het lijkt alsof je op water loopt, doordat de

kunnen dan namelijk geen voedsel in het gazon vinden en ik

treden zweven. Het water van de vijver loopt rondom de treden.’’

ben een natuurliefhebber.’’Achterin de tuin is een witte wand

„De keien in de vijver zorgen ervoor dat je minder geluids

aangebracht om het e
 venwicht in de tuin te bewaren. Deze

overlast van de waterval hebt. Ze ‘breken’ het water. De vijver is

wand vormt een mooie achtergrond voor de Japanse esdoorn;

van polyester, bekleed met aluminiumplaten en is op maat

het contrast met de bladeren is sterk, waardoor de boom beter

gemaakt.’’ Voor de wanden rondom de tuin is gebruik gemaakt

tot zijn recht komt.
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PLANTEN
IN DEZE TUIN
De planten in deze tuin zijn
alle onderhoudsvriendelijk.
Vaste planten
- Astrantia ’Star of Billion’ (Zeeuws knoopje)
- Ophiopogon japonicus (Japans slangengras)

Siergrassen
- Hakonechloa ’Stripe it Rich’
- Panicum virgatum ’Heiliger Hain’ (vingergras)
- 	Pennisetum alopecuroides ’Woodside’
(lampenpoetsergras)

Overig
- Acer palmatum ’Deshôjô’ (Japanse esdoorn)
- Fagus sylvatica (beuk, haagvorm)
- 	Liquidambar styraciflua ’Worplesdon’
(amberboom, zuilvorm)
- Matteuccia struthiopteris (bekervaren)
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①		 waterelement
②		 terras
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