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Tuinontwerp

Mediterrane
patiotuin
De tuineigenaars wilden weer gaan genieten van hun omsloten zonnige stadstuin in het
centrum van Haarlem. Dankzij de creativiteit van tuinontwerpster Renee Koen is de saaie
binnenplaats omgetoverd tot een groen paradijsje met mediterrane vakantiesfeer.
TEKST EN FOTO’S MODESTE HERWIG

D

eze niet al te grote tuin midden in de stad, afgebakend

ties in Zuid-Europa. Daarom wensten ze een mediterrane sfeer

door muren en schuttingen, gaf ooit meer het gevoel

in hun nieuwe tuin. Ze wilden graag een tuin om heerlijk in te

van een donker binnenplaatsje. De hele tuin was

ontspannen, samen met hun twee zoontjes. De beplanting mocht

betegeld, er stond alleen een forse vierkante bak met daarin een

er natuurlijk uitzien, met de stijl van een veldboeket. Leonie en

trompetboom (Catalpa). De eigenaars, Leonie Stekelenburg en

Erwin vroegen tuinontwerpster Renee Koen een nieuw ontwerp
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Erwin Schuiling, hadden goede herinneringen aan hun vakan-

te maken voor de betegelde buitenruimte.
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Download de
plattegrond op
www.buitenleven.nl of
scan de QR-code.
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Ontwerp: De Tuinen van Renee Koen
Waar: Haarlem (NH)
Grondsoort: zand
Afmetingen: 48 m2
Ligging: zuidoosten
Aanleg: John Rutger Tuinen
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Legenda
1.

Terras met hangstoel

2.

Trompetboom (Catalpa) in bak

3.

Vaste tuinbank met opbergruimte

4.

Zonneterras

5.

Gazon

6.

Stapstenen van flagstones

7.

Bloemenborder

8.

Druif (Vitis vinifera)

2

TIP
Renee: “Voor de
kinderen is genoeg
speelruimte op het gazon en
de terrassen. De kinderpicknicktafel is ook een
zandbak, dat scheelt
weer ruimte.”
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1 In deze kleine patiotuin is veel zitruimte dankzij de vaste
tuinbank in de zonnigste hoek van de tuin.
2 V
 ia de flagstones in het gazon kun je altijd met droge
schoenen naar het terras lopen.
3 Door de gevel wit te schilderen is er een frisse mediterrane sfeer ontstaan.
4 In de bloemenborders sterke en lang bloeiende vaste
planten, zoals ooievaarsbek (Geranium). Tegen de muur
groeit een druif.
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TIP
Met klimplanten maak je
een ommuurde tuin groener.
Kies voor wintergroene klimop
(Hedera) en kardinaalsmuts
(Euonymus) of plant fraaie bloeiers
zoals de klimhortensia (Hydrangea petiolaris), kamperfoelie
(Lonicera) en bosrank
(Clematis).
5

Meer groen dan tegels
De stijl van Renee is te herkennen aan de weelderige, luchtige
beplanting, zoals ook in deze stadstuin goed te zien is. “Transparante
planten hebben mijn voorkeur”, vertelt Renee. “Geen ‘stijve’ struik
zoals een rododendron bijvoorbeeld, maar juist dat ijle van ijzerhard
(Verbena bonariensis) en siergrassen. In ieder geval veel groen. Als
het maar even kan beplanting voor minimaal twee derde van het
tuinoppervlak. Verticale vlakken tellen natuurlijk ook mee. Meer
groen dan tegels dus! De planten mogen de hoofdrol spelen. Daarnaast zie je in mijn ontwerpen wel altijd een duidelijke lijnvoering.
Wat betreft de bestrating gebruik ik graag duurzame materialen en
streef ik naar hergebruik.” Renee komt oorspronkelijk uit de reiswereld, maar ze besloot het roer om te gooien. “Ik was altijd al creatief
bezig en heb een grote liefde voor de natuur. Nadat ik in 2005 onze
eigen tuin ontwierp, werd ik steeds vaker door familie en vrienden
benaderd voor tuinadvies. Groen en beplanting werden echt mijn passie. Daarom ben ik een opleiding tuinarchitectuur gaan volgen en heb
ik mij helemaal gericht op het ontwerpen van tuinen en het maken
van beplantingsplannen. In 2011 startte ik mijn eigen bedrijf”, vertelt
Renee enthousiast.

Het ultieme vakantiegevoel

6

Een grote wens van de familie was veel zitruimte, een romantische
hangstoel voor het ultieme vakantiegevoel en speelruimte voor de
kinderen. Bovendien moest er een opbergmogelijkheid voor de
tuinkussens voorzien worden, want daar was in huis geen plek voor.
Renee: “Ik heb een vaste tuinbank ontworpen, zo maak je optimaal
gebruik van de buitenruimte. Een deel van de houten zitting kan
omhoog en daar kun je dan de kussens opbergen. Heel praktisch.”
De witte muren versterken de sfeer van een mediterrane patiotuin.

Goed idee!

Renee: “Alle muren zijn tijdens de aanleg wit geschilderd. Ik vind het

In een rechthoekige tuin hoef je niet beslist

altijd mooi om verschillende elementen in de tuin dezelfde kleur te

rechte lijnen te gebruiken. Ronde of ovale

geven, voor het oog hoort alles dan mooi bij elkaar.” De trompetboom

vormen en vloeiende lijnen laten een kleine tuin

in de bak wilden Leonie en Erwin graag houden. “Om deze bak van

juist groter lijken. Bovendien zijn ze veel

granietkeitjes mooi bij de rest van het ontwerp aan te laten sluiten, is

vriendelijker dan strakke vormen en passen ze

deze ook gestuct en wit geschilderd. De bak is verbonden met de

goed bij een mediterrane of exotische tuinstijl.

vaste tuinbank. Zo vormt alles een fraai geheel.”
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Terrassen van flagstones
Vooral achter in de tuin is het behoorlijk zonnig. Het grootste
terras is daarom bij de trompetboom gekomen. Het halfronde
zonneterras is verhard met flagstones; de zandkleurige en
grijsblauwe stenen geven direct de gewenste mediterrane
sfeer. Renee: “Bij het huis heb ik bewust weinig bestrating

De juiste steen

gebruikt en de borders liggen dicht bij de gevel. Zo betrek je

Door voor natuursteen in de vorm van flagstones

de tuin bij het huis. Dat is veel mooier dan vlak voor de

te kiezen, krijgt een tuin een mediterrane sfeer.

ramen een fors terras.” Door dezelfde flagstones als stapste-

Flagstones ontstaan door het splijten van stukken

nen in het gazon te gebruiken, zijn de twee terrassen met

natuursteen. Elke steen heeft een andere vorm en

elkaar verbonden. Achterin is er nog een klein terras, waar

er zijn ook veel kleurnuances. Kies ze daarom best

je heerlijk in de hangstoel kunt zitten. Op twee plekken is

bij de leverancier uit. Afhankelijk van de maat van

een nieuwe schutting van douglashout geplaatst. “Het is de

de stenen ontstaat er een fijn of juist een vrij grof

bedoeling dat de houten wand links op den duur helemaal

mozaïek. Hoe groter de stenen, des te rustiger het

begroeid raakt met de klimhortensia”, vertelt Renee. “Een

resultaat is. Door de ruimte tussen de flagstones

goede keuze voor een schaduwrijke plek, deze sterke

met cement of een voegenvuller te vullen, kan er

klimmer groeit eigenlijk overal wel. Vogels zullen zo’n

geen gras en onkruid tussen de stenen gaan

groene wand zeker aantrekkelijk vinden, want zij nestelen

groeien. De flagstones zijn hier op beton gelegd,

graag tussen de takken. De schutting achter de trompetboom

de voegen werden gevuld met Ardex-voegmortel.

krijgt meer zon, hier klimt de donkerrode bosrank Clematis

Dankzij de stevige ondergrond kan de bestrating

‘Madame Julia Correvon’ langs een klimrek. Vlak bij de

niet verzakken.

openslaande deuren versiert een druif de witte muur, deze
klimmer stond er al en konden we behouden.”

5 De kleurige bloemen van ooievaarsbek Geranium ‘Azure Rush’
en ‘Anne Thomson’, beemdkroon (Knautia macedonica), salie

Speelse borders
De borders zijn gevuld met rijke bloeiers zoals duizendblad Achillea
millefolium ‘Terracotta’, ooievaarsbek Geranium ‘Azure Rush’ en ‘Anne

Salvia nemorosa ‘Caradonna’ en ijzerhard (Verbena bonarien-

Thomson’, beemdkroon (Knautia macedonica), salie Salvia nemorosa

sis) komen extra mooi uit tegen de witte muur.

‘Caradonna’, dropplant (Agastache), ijzerhard (Verbena bonariensis)

6 Vanuit de slaapkamer heb je een mooi zicht op de tuin.
Linksachter de hangstoel, daarnaast de trompetboom (Catalpa)
in de verhoogde bak.
7 Aan de linkerkant is een nieuwe schutting geplaatst, de wand
zal snel helemaal groen worden dankzij de klimhortensia.
8 De hangstoel zorgt voor een vakantiegevoel, heerlijk om even
te relaxen.

en het pijpenstrootje (Molinia caerulea). Bloembollen vullen het
beplantingsplan aan en zorgen voor kleur in het voorjaar. Renee: “In
het ontwerp waren de borders eigenlijk wat ruimer. Maar om genoeg
speelruimte voor de jongens te creëren, zijn ze toch wat kleiner
geworden. Het is natuurlijk heel makkelijk om later wat van het gazon
af te halen, zodat er meer ruimte is voor bloeiende planten. Gelukkig
zie je nu in het eerste jaar al dat bijen en vlinders de bloemen goed
weten te vinden.”
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