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‘De bloeitinten 
bestaan uit lila, 

violet en wit, maar 
ook variatie in 

groentinten vind 
ik belangrijk.’
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Verrassend 
groen

Wat moet je met een achtertuin van ruim 14 m breed en 
 voor het grootste deel slechts 3,5 m diep? Tuinontwerper 
Frank Stegers wist van dit tuintje in Strijp R in Eindhoven  

een heerlijke en verrassend groene plek te maken. 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: FRANK STEGERS, IVERDE, SHUTTERSTOCK

M
eestal is een tuin meer courant van 
vorm. Zo’n kleine tuin en dan ook 
nog zo ontzettend ondiep is moeilijk 
te ontwerpen, maar er zit natuurlijk 

ook een uitdaging in”, aldus Frank Stegers, die 
een eigen tuinontwerpbureau heeft. „Maar iets 
wat moeilijk is, kan juist ook weer heel makkelijk 
worden. Uiteindelijk werd ik bij het ontwerpen 
juist gestuurd door de vreemde maten.” 
Bij tuinen kleiner dan 1200 m² maakt hij altijd 
twee ontwerpen die vervolgens aan de klant 
worden voorgelegd. Zo ook bij dit project. „In 
beide ontwerpvoorstellen heb ik geprobeerd 
relatieve diepte te creëren; het andere ontwerp 
had diagonale lijnen, maar bij dit idee lopen 
de lijnen parallel aan en haaks op het huis, 

TUIN 
Brede, ondiepe achtertuin 
van 67 m², gericht op het 
zuidwesten.
WONING 
Moderne woning. 
BEWONERS 
Man en vrouw.
WENSEN
• twee terrassen
• eigentijds
• onderhoudsvriendelijk
• zwerfkeien

waarbij ik juist in de lengte, dus van links naar 
rechts, lijnen heb gecreëerd. In het verlengde 
hiervan liggen een border en een vijver, die nu 
niet erg opvalt, omdat hij is volgegroeid.” Waar 
de tuin het breedst is, liggen het hoofdterras 
en een vierkante, met cortenstaal verhoogde 
border met een beeldbepalende meerstam-
mige Japanse kornoelje (Cornus kousa). 

Werken met contrasten
Hoewel de tuin erg groen oogt, vraagt de 
beplanting volgens Frank niet veel onderhoud. 
„Wil je een onderhoudsvriendelijke tuin, dan 
moet je niet te veel formeel groen hebben, dat 
je drie keer per jaar moet knippen, en ook geen 
rozen.” Alleen de bestaande beukenhaag van 

Shutterschermen 
doorbreken de 
lengte van de  

beukenhaag en 
geven in de winter 
- hoewel de haag 

dan nog vol zit met 
verdord blad - 
extra privacy. 
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‘Ook heel geslaagd vind  
ik het spanningsveld  
tussen de verhoogde  

border van cortenstaal  
en de zwerfkeien.’
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Mooi voor 
in de half-
schaduw

1 Schoenlappersplant 
(Bergenia ’Silberlicht’)

Wintergroene vaste plant met grote, glanzende 
bladeren en fraaie bloeiaren in het voorjaar.

bloei: 4-5 | hoogte: 30 cm | 
standplaats: halfschaduw-zon

2 Schuimbloem (Tiarella cordifolia)
Mooie, frisgroene bodembedekker met in het 

voorjaar fragiele, witte bloempluimpjes.  
bloei: 4-5 | hoogte: 25 cm |  
standplaats: (half)schaduw

3 Kleine maagdenpalm (Vinca minor)
Makkelijke bodembedekker die ook ’s winters 

mooi is door zijn donkergroene blaadjes.  
bloei: 4-5 | hoogte: 15 cm |  
standplaats: (half)schaduw

4 Kaukasische vergeet-mij-niet  
(Brunnera macrophylla ’Jack Frost’)

Deze opvallende bladplant geeft in het  
voorjaar een wolk van lichtblauwe  

vergeet-mij-niet-bloempjes. 
bloei: 4-5 | hoogte: 40 cm |  
standplaats: halfschaduw

5 Hartlelie (Hosta ’Chinese Sunrise’)
De bladeren van deze hosta zijn in het  
voorjaar geel met een groen randje, 

in de zomer zijn ze groen. 
bloei: - | hoogte: 40 cm |  

standplaats: zon-schaduw

6 Tongvaren (Asplenium scolopendrium)
Deze mooie wintergroene varen met leerachtige 

bladeren houdt van humusrijke grond. 
bloei: - | hoogte: 50 cm | 

 standplaats: (half)schaduw

7 Vleesbes  
(Sarcococca hookeriana var. humilis)

Een mooi wintergroen struikje met vroeg in het 
jaar heerlijk zoet geurende bloempjes. 

bloei: 2-3 | hoogte: 40 cm |  
standplaats: (half)schaduw

8 Japans siergras  
(Hakonechloa macra ’All Gold’)
Dit overhangende siergras met felgeel 
blad verdraagt geen felle zon en kleurt 

in de herfst oranje. 
bloei: 7-8 | hoogte: 35 cm | 
standplaats: (half)schaduw

MEER WETEN OVER DEZE PLANTEN? 
Kijk op www.tuinseizoen.com  

onder het kopje Tuinieren.
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woning

‘Ik let altijd op contrast in 
groeivormen en op contrast  

in bladtexturen.’

de gemeente - de tuin grenst aan een park - en 
een leipeer tegen de gevel hebben regelmatig 
een snoeibeurt nodig. De overige beplanting 
bestaat voornamelijk uit weelderige vaste 
planten, siergrassen, varens en bamboe. 
„Ik let altijd op contrast in groeivormen en 
bladtexturen; daarnaast combineer ik met 
diverse bloemvormen. Aarvormige bloemen  
zet ik bijvoorbeeld naast een composiet (deze 
heeft bloemhoofden, red.). De bloeitinten 
bestaan uit lila, violet en wit, maar ook variatie  
in groentinten vind ik belangrijk.” 
De contrasten in groeivormen, texturen en 
bladtinten zijn goed te zien bij de lange, smalle 
border naast de haag. Hierin staan acht ver-
schillende plantensoorten, waaronder Brunnera, 
hosta’s en tongvarens, die gemengd zijn aan-
geplant om een mooi natuurlijk beeld te krijgen. 

Variatie van materialen
Een van de twee meest geslaagde zaken 
aan deze tuin vindt Frank ‘de wisselwerking 
en het versterkende effect van de materialen 
an sich’. „Daarmee bedoel ik de variatie van 
materialen in de verschillende vlakken, dus: 
de gevelstenen, het plankenterras, het cor-
tenstaal, de tegels, zwerfkeien, shutters en 
de hardhouten sokkel. Deze passen gewoon 
bij elkaar. Ook heel geslaagd vind ik het 
spanningsveld tussen de verhoogde border 
van cortenstaal en de zwerfkeien die ze graag 
in hun tuin wilden hebben. Ze vormen sculp-
turale elementen in de ruimte en een fraai 
contrast met de weelderige beplanting.” Ontwerp

1 zwerfkei
2 vijver
3 vlonderterras
4 beukenhaag
5 leipeer
6 kunstwerk op sokkel
7 tegelterras
8 bamboehaag
9 shutterscherm
10 verhoogde border

Frank Stegers

TUINONTWERP
Tuinontwerpburo Frank Stegers
Helmond
www.frankstegers.nl

TUINAANLEG
Hoveniersbedrijf van der Hulst
Geldrop
www.hulsthovenier.nl
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