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S Midden in Gentbrugge ligt deze strakke, minimalis-
tische stadstuin, ontworpen door De Telder Tuinen. 
Omdat er nauwelijks planten zijn toegepast vraagt 
deze buitenruimte een minimum aan onderhoud. 
En dat is precies wat de bewoners wilden.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s: De Telder Tuinen

tadstuinMinimalistische

Een led-strip aan de onderkant van de 
houten bekleding accentueert ’s avonds 
de houten wanden. Bij elk van de vijf
haagbeuken (1) is een grondspot geplaatst. 
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et pand wordt bewoond 
door twee zussen die  

hier ook een psychologenpraktijk 
runnen. Vaak hebben ze pas  

’s avonds tijd om van de tuin te 
genieten en daarom mocht een sfeer-
volle tuinverlichting niet ontbreken. Door 
de uitbouw heeft de tuin een lastige 
vorm; het eerste gedeelte is slechts 3,5 m 
breed terwijl de tuin achterin circa 7 m 

breed is. Bovendien heeft dit achterste 
gedeelte twee schuine erfgrenzen. 
Ontwerper Mathieu de Telder splitste de 
tuin in twee delen: „Dicht bij de woning 
ligt een klein terras om even koffie te 
drinken. Het hoofdterras ligt achterin, dit 
is bedoeld om te eten en uitgebreid te 
zitten.’’ Een verbindingspad van gezand-
straalde hardstenen tegels loopt van 
het ene naar het andere terras.  Waren 

de tegels tot aan de (schuine) erfgrens 
gelegd, dan hadden er tegels moeten 
worden gezaagd, wat de ontwerper 
niet fraai vindt. Dit is opgelost door 
rondom beide terrassen grind toe te 
passen. „Ze liggen nu als eilanden in  
het grind.’’ Ook het verbindingspad 
vormt een ‘eiland’, waardoor een  
mooie vlakverdeling ontstaat. Fraai  
is ook dat beide terrassen vierkant  

zijn en dat de naden van de tegels van 
voor naar achter in één lijn doorlopen. 
Gekozen is voor blauw hardsteen uit 
Vietnam. Deze zijn volgens Mathieu  
De Telder iets duurder dan hardstenen 
tegels uit China, maar ze zijn rustiger  
van kleur. „Chinees hardsteen is een 
stuk goedkoper, maar het heeft vlekken 
en een bolletjesstructuur.’’ 

Padoek
Zowel de tuinmuren als de gevel van  
de woning oogden vóór de aanleg erg 
lelijk en sommige delen waren ooit in 
een zandkleur geschilderd. Om een 
natuurlijke uitstraling te krijgen werden 
de gevels van de woning en de rechte 
tuinmuur gezandstraald en opnieuw 
gevoegd.  De twee schuine muren op 
de erfgrens werden bekleed met 
Padoek, een lichte en stabiele tropische 
hardhoutsoort die niet snel krom trekt. 
Aan de onderkant werd een led-strip 
aangebracht; deze fraaie indirecte  
verlichting accentueert de houten  
wanden én de combinatie van grind en 
tegels. Om de tuin ’s avonds optimaal te 
verlichten kwamen er drie vierkante 
wandarmaturen tegen de achterwand 
en één bij het kleine terras, terwijl bij elk 
van de vijf zuilvormige haagbeuken een 
grondspot werd geplaatst. 

Tuinontwerp & aanleg
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Productinfo

Wandarmaturen ‘Sonar’: 
www.deltalight.com

De ontwerptekening

strakke wandarmaturen 

grind (Crystal
 White) in 
stabilisatie-
structuur

hardhouten 
wand
(Padoek)

grondspots 
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van blauw 
hardsteen 
(50 x 50 cm)

zuilvormige 
haagbeuken 
(5x)

smal opgaande 
siergrassen

hardhouten wand (Padoek)

kraantjeopbergkast met 
dubbele deur

Basisgegevens 

Tuin 
Stadstuin van ca. 50 m², gericht op 
het zuiden
Woning
Stadswoning
Bewoners
Twee zussen

Ontwerpwensen

➽  strak en minimalistisch
➽  geen of nauwelijks onderhoud
➽  sfeerverlichting

Planten in deze tuin

1. Haagbeuk Carpinus betulus ’Fastigiata’
➽  zuilvormige boom 
➽  gele herfstkleur 
➽  voedzame, doorlatende grond
➽  zon tot schaduw
➽  hoogte 15 m 
2. Struisriet 
Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’
➽  opgaand siergras
➽  vochtige grond
➽  volle zon
➽  beige pluimen in juni-augustus
➽  hoogte 175 cm

Links:
De materialen 
combineren prachtig 
met elkaar. Langs de 
hele stenen muur  
staat struisriet (2).

Midden: 
Drie strakke wand-
armaturen zorgen 
’s avonds voor heel
sfeervol licht.

Rechts: 
Twee oude tuinmuren 
zijn bekleed met 
Padoek, een tropische 
hardhoutsoort. 

De tuin heeft een minimale beplanting, maar profiteert van het groen van de achterliggende tuinen. 

Het kleine terras bij 
de woning is bedoeld 
om even koffie te 
drinken; het is te 
bereiken via de 
openslaande deuren 
naar de tuin. 

De terrassen liggen als eilanden in het grind.


