Tuin van een ontwerper

Stadstuin

met natuurlijke sfeer
‘Ontdekken wat de natuur je cadeau geeft als je de tuin op de juiste manier inricht.’ Dat is een van de
speerpunten van tuinontwerpster Mirella Schout. Daarom liet ze in haar eigen Rotterdamse stadstuin
de oude bomen staan, vlocht ze een schutting van wilgentenen en creëerde ze een natuurlijk ogende
border. Een heerlijke leeftuin met volop ruimte om te spelen, ontdekken en experimenteren.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s en tekening: Mirella Schout
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Tuin van een ontwerper

De leeftuin ligt 1 m lager dan de
woning en heeft een ongedwongen,
natuurlijke sfeer. Door de border
vanuit het midden naar het huis toe
te laten lopen wordt de tuin visueel
bij het huis getrokken.

M

Oud-Hollandse betonbandjes werden op hun
kant gelegd. Het siergras Hakonechloa macra
valt mooi over de stenen heen.

Mirella Schout is zelfstandig
tuinontwerpster; sinds zes jaar runt ze
haar eenvrouwsbedrijf de Tuinfabriek.
Drie jaar geleden verhuisde ze met
haar vriend en hun dochtertje naar
een benedenwoning met een 15 m
diepe tuin. ,,We wonen in een typische
stadswoning, een benedenwoning van
twee verdiepingen uit begin 1900’’,
vertelt Mirella. ,,De straat ligt op
hetzelfde niveau als het huis, maar de
tuin ligt 1 m lager. Hierdoor heb je
een leuk hoogteverschil. Eerst hebben
we een balkon van 1,20 m diep en
daarna begint de tuin.’’
Volgens de ontwerpster heeft dit soort
tuinen ook een nadeel, omdat je door
het hoogteverschil minder snel de tuin
in loopt. ,,Dit hebben we opgelost
door achterin een tuinhuis te maken
en de tuin zo veel mogelijk bij het huis
te trekken. Zo hebben we een flinke
border vanaf het midden van de tuin
schuin naar het huis laten lopen. Ook
hebben we de wilgentenen schutting
door laten lopen tot aan het balkon.’’
Maar dat is alleen het visuele aspect.
Mirella heeft bij het ontwerpen ook
rekening gehouden met functionaliteit. Door het tuinhuis ook echt te
gebruiken en door een terras achterin
de tuin te maken, word je verleid om
vanaf het balkon de tuin in te lopen.

Heerlijk schommelen onder de perg

ola.
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Vakantiegevoel
Toen Mirella en haar vriend het huis
betrokken was de tuin ‘een ravage’.
Met grote, verwaarloosde heesters

Vrolijke nestkastjes in de reusachtige,
gekandelaberde es, die de tuin veel sfeer
geeft.

en een paar oude bomen: een
reusachtige es die waarschijnlijk ooit
is komen aanwaaien en door de vorige
bewoners al was gekandelaberd, een
grillige sierappel en een mooie berk
helemaal achterin de tuin. Deze
bomen gaven de nieuwe tuin direct al
sfeer. Bovendien schermen ze de tuin
deels af van omliggende panden, wat
de nodige privacy geeft en een gevoel
van geborgenheid.
Het was wel nodig om de verwaar
loosde bomen te snoeien. ,,De es
hebben we teruggesnoeid en het
sierappeltje hebben we bijgesnoeid
om de parasolvorm te benadrukken.
Er staat een spot onder waardoor het
appelboompje ’s avonds mooi wordt
uitgelicht.’’
De berk is fraai in de pergola boven
het terras geïntegreerd, maar het
meest gecharmeerd is Mirella van de
grove den, die net niet in haar tuin
maar in die van de buren staat. ,,Die
is zó mooi! Hij geeft zo’n sfeer aan de
tuin, een beetje een vakantiegevoel.
Eigenlijk is zo’n den een beetje gek in
een stadstuin in het westen, maar hij
doet het hier goed.’’
Bezorgd om de den en de andere
bomen was ze wel toen de tuin bij
de aanleg 20 cm moest worden
opgehoogd omdat het regenwater
niet goed weg kon. Op advies van
een boomverzorger werd rondom
de bomen een lichter soort zand
aangebracht waardoor de wortels
geen schade zouden ondervinden.
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Een heerlijke tuin om te spelen en te ontdekken, en te genieten van de natuur.
De oude, karakteristieke
bomen zorgen voor sfeer
én privacy.

In plantenkratjes langs het balkon teelt Mirella
aardbeien en kruiden.

Basisgegevens
Tuin Stadstuin van 6,5 x 15 m,
gericht op het zuidwesten.
Woning Benedenwoning van
begin 1900.
Bewoners Tuinontwerpster
Mirella Schout met haar vriend
en dochtertje.

Ontwerpwensen
heerlijke leeftuin
natuurlijke sfeer
mogelijkheid om te spelen en te
ontdekken
ruimte om te experimenteren
met planten
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Chillen
Hoe vanzelfsprekend de tuin ook lijkt,
het ontwerp stond niet één, twee, drie
op papier. ,,Voor jezelf is het altijd het
moeilijkste om een ontwerp te maken;
we hebben avonden zitten schetsen.
We wilden een goede leeftuin, ruimte
om te spelen maar geen kindertuin, en
genieten van de natuur. Het was zoeken
naar een evenwicht tussen praktisch
gebruik en ruimte voor de natuur.’’
In het midden ligt nu een strakke
border met een mix van natuurlijk
ogende vaste planten, varens en
siergrassen die geschikt zijn voor
halfschaduw. Vroeg in het jaar zorgen
sneeuwklokjes en blauwedruifjes hier
al voor kleur. In deze border kan Mirella

met planten experimenteren; een pad
van flagstones slingert tussen de
planten door en biedt de mogelijkheid
een rondje door de tuin te maken.
Langs dit pad is bewust gekozen voor
stevige planten die tegen een stootje
kunnen. ,,Toen de tuin net was
aangelegd, hadden we een feestje en
toen fietsten de kinderen hier rondjes
door de tuin. Dat was even slikken maar
dat moet kunnen, vinden we.’’
Of de border altijd zo blijft, is nog
maar de vraag. Mirella: ,,Binnen dit
plantvak is ruimte voor flexibiliteit.
Later kunnen we er bijvoorbeeld een
gazon van maken als Julia, ons
dochtertje van drie, dan in de tuin wil
chillen.’’
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Tuin van een ontwerper

Het tuinhuisje vormt samen met de
aangrenzende pergola en schutting
één geheel. Op het tuinhuisje wil
Mirella nog een groendak maken.

Deze stadstuin heeft een
heerlijke ongedwongen
sfeer, net als in de natuur.
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tuinhuisje

pergola

Mirella Schout

schutting van wilgentenen

Zonnedoek
Ook het gebruik van het tuinhuisje is
flexibel. Als tuinontwerpster werkte
Mirella aanvankelijk vanuit huis, en een
extra ruimte om te kunnen werken, leek
haar heel praktisch. ,,Je kunt zoiets ook
gebruiken als iemand komt logeren, als
speelhuisje of om er planten in te
kweken. Bovendien kun je vanuit het
tuinhuis mooi terugkijken naar je huis.
Maar uiteindelijk vond ik het leuk om
met andere mensen in een gehuurde
ruimte te werken. Het tuinhuis wordt
nu omgedoopt tot speelhuisje.’’
De glazen wand geeft vanuit het
tuinhuisje een mooi zicht op de tuin,
bovendien lijkt de tuin zo groter dan
bij een dichte wand. Samen met de
aangrenzende schutting en pergola
- met schommel - vormt het één geheel.
’s Zomers hangt Mirella de was te
drogen onder de pergola en door een
zonnedoek te bevestigen aan de
onderkant van de pergola kan het terras
worden overdekt. Een echte leeftuin
want zo kunnen Mirella, haar vriend
en hun dochtertje ook bij een zomers
regenbuitje nog buiten zitten.
Sowieso zijn er volop zitmogelijkheden.
,,Ondanks de panden achter ons en de
hoge bomen hebben we de hele dag
plekjes zon in de tuin. De bomen geven
gefilterd zonlicht en dat is ideaal, zo
hebben we in de zomer altijd wel een
plekje om heerlijk te zitten.’’
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Tuinontwerp
de Tuinfabriek
Bergselaan 170A
3037 CJ Rotterdam
tel. (0031) (0)10-480 30 74
www.detuinfabriek.nl

Productinfo
Tuinhuisje:
‘Exterior’ van Gardival
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