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Deze royale tuin in Waalre valt op door de schuine lijnen en het 
uitgekiende beplantingsplan. De diagonalen zijn toegepast voor het 
ruimtelijk effect, aldus tuinontwerper Frank Stegers. 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S EN TEKENING: FRANK STEGERS

Spannend 
diagonaal

De tuin ligt bij een vrijstaande nieuw-
bouwwoning in jaren dertig stijl. Het totale 
perceel is 18 m breed en maar liefst 80 m 
diep. Frank Stegers: „De tuin is behoorlijk 
uit verhouding want hij is heel lang en 
relatief smal. Dat is ook de reden dat ik 
met diagonale lijnen heb gewerkt; door 
langere lijnen op te zoeken kun je veel 
makkelijker onderdelen vervlechten, 
bovendien werkt het ruimtelijk. Bij rechte 
lijnen krijg je eerder een tuinkamer-effect.” 
Dat vervlechten ofwel het ‘makkelijk  

creëren van overgangen’ was volgens 
de tuinontwerper nodig om de 30 cm 
hoger gelegen garage in het eerst deel 
van de achtertuin mooi in te passen.  
Dit deel is 17 m diep en vormt een tuin 
op zich, een ‘heel spannende tuin en 
relatief complex’. Het diagonaal 
gelegde zwembad vormt de overgang 
naar het achterste tuingedeelte, dat 
grootschaliger is aangelegd. Dit deel 
vormt op zijn beurt weer een mooie 
overgang naar het achterliggende bos. 

van de  
ontwerper

Gebruik je diagonale lijnen in  
het ontwerp, vermijd dan zoveel 
mogelijk hoeken van 45˚ (en  
kleiner) om te bestraten of in te 
planten. Dit kan lastig zijn met 
inplanten en oogt niet mooi.

Tip

In het ontwerp is de diagonale lijnvoering 
consequent doorgevoerd. De vlonder loopt 
mooi door in een brug over de vijver. 
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‘Bij rechte lijnen krijg je eerder 
een tuinkamer effect.’

Cortenstaal komt op diverse plekken terug, zoals 
bij de vijver, bij de verlichtingsarmaturen en bij  
het kunstwerk achterin de tuin.  
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 Planten zoals Hosta x tardiana 
’Halcyon’, leliegras (Liriope 

muscari ’Ingwersen’ en naald-
varen (Polystichum setiferum 
’Herrenhausen’) zijn in losse 

groepen door elkaar geplant wat 
een natuurlijk effect geeft. 

Aan de zijkant van het terras 
vormen daglelies (Hemerocallis 
’Sammy Russel’) ’s zomers een 

fraai accent in een tapijt van 
Waldsteinia ternata. In het  

voorjaar bloeien onder de lei-
lindes kleinbloemige narcissen. 

Donkerbladige Sedum ’Matrona’ 
met het siergras Deschampsia 
cespitosa ’Goldtau’.

GEGEVENS

TUIN
Perceel van 1440 m2. Het eerste deel 
van de achtertuin - in dit artikel te 
zien - is 17 m diep en 18 m breed. De 
achtertuin is gericht op het noorden. 

WONING
Vrijstaande nieuwbouwwoning in jaren 
dertig stijl. 

BEWONERS
Gezin met twee volwassen kinderen.

WENSEN
• spannende, enigszins strakke tuin
• zwembad
• vijver met waterelement
• diverse zitplekken
• achterste tuingedeelte aansluiten 

op bos
• hoger gelegen garage/berging 

inpassen in ontwerp
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Tuinontwerper Frank 
Verstegen werkte in deze 

lange, smalle tuin met  
diagonale lijnen. ‘Door 

langere lijnen op te 
zoeken, kun je veel 

makkelijker onderdelen 
vervlechten.’
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Cortenstalen elementen:
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Het keerwandje dat het hoogteverschil opvangt tussen de garage/berging en de 
tuin is met fraaie beplanting weggewerkt. 

De tuin is aangeplant volgens een uitgekiend beplantingsplan; zo worden naast  
 het terras polvormende Sedums afgewisseld met luchtige siergrassen (Festuca 
glauca). De purperbladige Heuchera ’Plum Pudding’ steekt mooi af tegen de  
oud-Hollandse betontegels.  

garage

gazon

woning

zwembad
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