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Lichte muren brengen ruimte

oor het slopen van de schuur 
ontstond er niet alleen veel 

ruimte, ook kwamen er lelijke 
muren tevoorschijn. Besloten werd om 
op twee van de drie omringende muren 
cementspecie aan te brengen en de 
muren daarna te beschilderen met 
structuurverf. Een andere muur werd 
niet gecementeerd; hierop werd  
alleen mineraalverf in dezelfde tint  
aangebracht. Mathieu De Telder: „De 
kleur van de muur is lichtbeige met een 
vleugje rood; dit geeft een lichtroze 

zweem als de zon erop staat. Deze frisse 
kleur geeft een warm effect en werkt 
bovendien heel verruimend.” 
De keuze werd bepaald door een reeds 
aanwezige camelia die de bewoonster 
in de tuin wilde behouden; de lichtroze 
tint van de bloemen liet de ontwerper  
in de rest van tuin én bij de muur in de 
serre terugkomen. „Binnen- en buiten- 
leven komen hierdoor dicht bij elkaar. 
Het keukengedeelte is gelegen aan  
de serre en aangezien deze volledig  
is omgeven door glas is er goed zicht  
op de tuin.” Ook de gebakken klinkers  
- gebruikt voor de paden in de tuin -  
werden doorgetrokken tot in de geheel 
gerenoveerde serre. De serre vormt  
hierdoor een sfeervolle overgang van 
binnen naar buiten. 

Kattentrap
De bewoners wilden graag een groot 
houten terras en dan nog een kleinere 
zithoek tussen het groen om hier een 
boek te kunnen lezen. Ze wilden daarbij 
kunnen kiezen tussen een plekje in de 
zon of in de schaduw. Verder droomden 
ze van veel bloemen, en voor de poes 
moest er een kattentrap tegen de muur 
komen. „Deze trap is in dezelfde kleur 
geschilderd als de muur zodat deze  
niet te erg in het oog springt”, vertelt  
de ontwerper. Hij geeft echter wel een 
mooi schaduweffect.” ‘

De terrassen liggen zo dat de 
bewoners altijd voor schaduw 

kunnen kiezen.

Voorheen werd deze 90 m2 grote stadstuin in 
Mariakerke (Gent) voor de helft in beslag genomen door 
een bouwvallige schuur waardoor de eigenaren geen idee 

hadden van de mogelijkheden. Mathieu De Telder van 
De Telder Tuinen creëerde een lieflijke tuin in lichte  

tinten, met twee zitplekken en heel veel bloemen. 
Tekst: Annemarie Görts Foto’s en tekening: De Telder Tuinen

Basisgegevens 

Tuin 
Tuin van 90 m² waarvan het achterste 
gedeelte circa 8,5 x 8 m bedraagt. De tuin 
is gericht op het noordwesten 
Woning
Geheel gerenoveerde woning uit de jaren 
’60, met aangebouwde serre
Bewoners
Man en vrouw, veertigers, met een al wat 
oudere dochter 

Ontwerpwensen

➽  gezellige bloemrijke stadstuin
➽  wintergroene accenten
➽  groot houten terras 
➽  kleine zitplek tussen het groen
➽  kunnen zitten in zon of schaduw
➽  kattentrap

Lieflijke 
stadstuin 

vol met bloemen

De serre vormt een 
sfeervolle overgang van 

binnen naar buiten. 

Tegen de noordoostmuur groeit de 
roos ’Mme Alfred Carrière’ (4) die 
zelfs in de schaduw nog goed bloeit. 

Op de vensterbank staan 
olijven in pot, vóór de serre 
staat Echinacea (5). 
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Lichte muren brengen ruimte

De terrassen zijn zodanig gesitueerd  
dat de bewoners altijd de mogelijkheid 
hebben om in de schaduw te zitten. 
Voor het grote terras is gekozen voor Tali 
vlonderplanken. Deze hardhoutsoort is 
volgens Mathieu De Telder duurzamer 
dan hardhout als Bangkirai. Het kleine 
terras bestaat uit Mignonette grind. 
Door de ronde vorm is dit grind zelfs met 
blote voeten prima beloopbaar en door 
de afmeting (4-7 mm) is het bovendien 
goed waterdoorlatend. 

Klimrozen
De beplanting is lieflijk en bloemrijk. 
Gekozen is voor roze, beige, witte en 
lichtblauwe bloeikleuren en voor  
planten die doorbloeien of lange tijd 
sierwaarde hebben. In de plantvakken 
rondom het kleine terras zorgen rijk 
bloeiende planten zoals bergsteentijm 
(Calamintha), Gaura, zonnehoed 
(Echinacea) en lampenpoetsergras 
maandenlang voor een aantrekkelijk 
beeld. Twee bolkastanjes geven in dit 
gedeelte hoogte aan de tuin, terwijl 
buxusbollen en camelia voor een groen 
accent in de winter zorgen. 
Tegen de hoge noordoostmuur bij het 
hardhouten terras zijn drie klimrozen 
geplant. Rozen in de schaduw, kan dat 
wel? Mathieu De Telder: „Dit is noisette-
roos ’Mme Alfred Carrière’, een door-
bloeiende roos die het zelfs in de volle 
schaduw goed doet.” Verderop in de 
tuin, boven het pad aan de zijkant van 
de woning, komt deze roos terug. Hier 
zijn enkele staalkabels gespannen die 
op termijn geheel begroeid zullen zijn 
met deze krachtig groeiende klimroos, 
die ’s zomers heerlijk geurende room-
witte bloemen geeft.

Tuinontwerp & aanleg

Mathieu De Telder
De Telder Tuinen
Wiedauwkaai 27a 
9000 Gent
tel. (0032) (0)474-61 75 04
www.deteldertuinen.be

Productinfo

Mineraalverf: www.bosspaints.be

Planten in deze tuin

1.  Bergsteentijm 
 Calamintha nepeta subsp. nepeta
➽  vaste plant
➽  zachtblauwe bloempjes
 van juli-september
➽  zon 
➽  hoogte 40 cm
2.  Gaura lindheimeri  ’Whirling   
 Butterflies’
➽  doorbloeiende vaste plant
➽  witte bloemen van juni-september
➽  zon
➽  hoogte 100 cm
3.  Kiwi 
 Actinidia deliciosa (syn. A. chinensis)
➽  klimplant
➽  alleen vrouwelijke planten 
 krijgen vruchten 
➽  voedzame, vochthoudende grond
➽  zon tot halfschaduw
➽  beschut
➽  hoogte tot 8 m
4.  roos Rosa ’Mme Alfred Carrière’
➽  doorbloeiende, geurende klimroos 
➽  roomwitte, gevulde bloemen
➽  weinig doorns
➽  verdraagt schaduw
➽  hoogte 5 m
5.  Zonnehoed 
 Echinacea purpurea ’Magnus’
➽  vaste plant
➽  purperroze bloemen met oranje hart 
 in juli-augustus
➽  zon
➽  hoogte 100 cm hoog

De ontwerptekening

hardhouten 
terras

witte 
klimrozen 

geschilderde 
muur

buxusbollen

schaduwborder 
met varens en 
vaste planten 

staalkabels 
met witte 
klimrozen (3x)

kattentrap

buxusbollen 

bolkastanje

vaste planten 
en siergrassen

terrasje met 
Mignonette grind

bolkastanje

gerenoveerde 
serre

woning

De lichte muren 
maken deze stadstuin 

veel ruimtelijker.

Bergsteentijm (1)

Langs de regenpijp bij de serre werkt een kiwiplant (3) zich omhoog.

Gaura lindheimeri (2)


