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Het pad van smalle betonstroken zorgt 
voor een speels effect en maakt de tuin 
breder. De bestaande trompetboom geeft 
de tuin direct al karakter.
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Tuin 
Zonnige stadstuin van 5 m breed en 
25 m diep, met achterin een garage 
en toegang tot de tuin. 
Woning
Onder architectuur verbouwde stads-
woning. De eigenaresse woont op de 
eerste verdieping, de begane grond 
wordt verhuurd als studio. 
Bewoner
Een vrouw alleen. 

Wensen
• groene tuin
• vogels en vlinders
• seizoensbeleving
• gazon
• pad naar garage achterin
• privacy

Hoe ontwerp je een prettige tuin als deze slechts 5 m breed en maar liefst 25 m diep is? 
En vooral, hoe creëer je hier een pad naar de garage achterin zonder dat de tuin nog 

smaller oogt? Een pad van smalle, verspringende betonstroken, die van bovenaf gezien 
aan een streepjescode doen denken, is hier een van de slimme ontwerptrucs. 
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Met streepjescode

D
e tuin oogt heerlijk 
groen, met veel 
bloemen. Als je door 
de tuin loopt, heb 
je helemaal niet het 
idee dat deze zo smal  

is. De uitdaging voor tuinarchitect 
Dominic Christiaens van otium tuin- 
architectuur was dan ook om deze 
tuin ruimtelijker te laten ogen. 
Dominic: ,,De tuin is heel smal en lang, 
een echte stadstuin met toegang via 
de garage achterin. Op termijn komt 
hier nog een sauna in. Belangrijk is 
dat deze garage vlot bereikbaar is, 
ook om bij de fiets te komen.’’ 

Een recht pad naar achteren was 
geen optie, vond hij. ,,Dan zou er  
weinig van de tuin overblijven. 
Vandaar dat we het idee van de 
streepjescode hebben gebruikt om  
de tuin breder te laten lijken.’’ Met  
‘de streepjescode’ verwijst hij naar 
het ongedwongen pad dat bestaat 
uit lange, 30 cm brede betonstroken 
die haaks op de lengterichting van 
de tuin zijn gelegd en die ten opzichte 
van elkaar verspringen. Deze stroken 
liggen ingebed in een groen tapijt 
van Herniaria glabra (breukkruid). ,,De 
opdrachtgeefster had graag gazon 
in haar tuin, maar dat is moeilijk te 

onderhouden. Deze bodembedekker 
blijft het hele jaar groen, is speelser 
dan gazon en geeft heel lichte bloei 
in de zomer. Alleen moet je wel de  
stenen vrijhouden anders worden 
deze overwoekerd. Dat de randen  
iets zijn overgroeid is niet erg, want  
dat zorgt juist voor een natuurlijke 
overgang tussen de betonstroken  
en de bodembedekker.’’  

Lijnenspel
De eerste verdieping van de onder 
architectuur verbouwde woning is  
de leefruimte van de eigenaresse, 
de begane grond wordt verhuurd 

Vanaf het eigentijdse balkon is het boeiende lijnenspel van het pad goed te zien. De bakken met 
Miscanthus sinensis ’Gracillimus’ zorgen voor seizoensbeleving en voor beweging op het balkon. 
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als studio. Zowel vanuit haar huis als 
vanaf haar eigentijdse balkon kijkt ze 
van bovenaf op haar tuin. Daarom is 
volgens de tuinarchitect het lijnenspel 
in het ontwerp heel belangrijk. Het op 
een streepjescode geïnspireerde pad 
is dan ook heel geslaagd, want van 
bovenaf gezien is deze misschien nog 
wel het mooist! 
Drie rechthoekige plantvakken vol 
bloemen - twee vakken met lila kogel-
distel aan de linkerkant en één met 
felroze zonnehoed aan de rechterkant, 
alle drie gecombineerd met het sier-
gras Molinia caerulea ’Edith Dudszus’ 
- doorbreken de streepjescode en de 

‘De opdrachtgeefster wilde een tuin voor vlinders en 
vogels. Vandaar ook die kogeldistel en Echinacea want 

die zitten altijd vol vlinders en bijen.’

lange, smalle vorm van de tuin. Het 
niet al te hoge, met klimop begroeide 
hekwerk aan beide zijden van de  
tuin, speelt ook een grote rol in de 
beleving. Aan de rechterkant is dit 
hek niet hoger dan 1,5 m en aan de 
linkerkant is het zelfs maar 1,2 m hoog. 
,,Deze altijdgroene afscheiding met 
klimop is slechts 15 cm breed. Tijdens 
het groeiseizoen is deze niet echt 
aanwezig, want dan zijn de planten 
heel hoog. Maar in de winter zie je 
de klimop wel. Doordat de hoogte 
beperkt is, heb je niet een volledig 
opgesloten gevoel. Maar als je zit dan 
heb je wel voldoende privacy.’’

De driehoekige plantvakken aan de ene 
kant zijn gevuld met een combinatie van  

Echinops bannaticus en het siergras 
Molinia caerulea ’Edith Dudszus’.

In het driehoekige plantvak aan de andere kant is 
Echinacea purpurea ’Little Magnus’ gecombineerd 
met Molinia caerulea ’Edith Dudszus’. Ze geven 
samen ook een fraai winterbeeld.

Bijenhotel 
Achter in de tuin ligt een vlak met 
grind dat als terras kan worden 
gebruikt. Het grind ligt in stabilisatie-
matten (Ecogravel), zodat het mooi 
strak blijft liggen. Het pad van smalle, 
verspringende betonstroken loopt 
dóór dit grindvlak heen, wat een 
speels effect geeft. Vóór dit grind-
terras staat een solitaire Cornus kousa 
’Milky Way’. ,,Dit is een hele mooie 
heester met grote witte bloemen in 
mei en daarna grote vruchten die 
lang blijven hangen. Bovendien heeft 
hij een mooie herfstkleur’’, aldus 
Dominic. ,,Die vruchten hebben  
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balkon

woning

‘Die houten wand 
is in feite één groot 

bijenhotel, waar 
aan de bovenkant 
Clematis armandii 

’Snowdrift’ 
overheen groeit.’

Dominic Christiaens

Tuinontwerp
otium tuinarchitectuur
Brakel
www.otium.be

Tuinaanleg
Tuinarchitectuur De 
Brabander 
Zele
www.tuinen-debrabander.be

Planten in 
deze tuin
• Aristolochia macrophylla 

(Duitse pijp)
• Clematis armandii ’Snowdrift’  
• Echinacea purpurea ’Little 

Magnus’ (zonnehoed)
• Echinops bannaticus  

(kogeldistel)
• Cornus kousa ’Milky Way’ 

(kornoelje)
• Herniaria glabra (breukkruid)
• Molinia caerulea ’Edith 

Dudszus’ (pijpenstrootje)
• Panicum virgatum 

’Shenandoah’ (vingergras) 
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Ontwerp
① wand met 

houtblokken
② trap naar de tuin
③ betonstroken
④ beplanting
⑤ trompetboom
⑥ hek met klimop
⑦ kornoelje
⑧ zitplek

garage

Het frame met haardblokken vormt een mooie 
afscheiding met het terras van de studio. 

een decoratief element en lokken ook 
vogels. De opdrachtgeefster wilde een 
tuin voor vlinders en vogels. Vandaar 
ook die kogeldistel en Echinacea, want 
die zitten altijd vol vlinders en bijen. Je 
ziet altijd wel beweging in deze tuin.’’
Bijen en andere nuttige insecten zijn 
ook blij met de houten wand die de 
tuin afscheidt van het terras van de 
studio. Deze wand bestaat uit een sta-
len frame dat tot 1,8 m hoogte gevuld 
is met gekloofd haardhout. De holtes 
tussen de houtblokken vormen voor 
veel insecten een ideale schuil- en 
nestgelegenheid. ,,Met dit hout heb 
ik een warm materiaal toegevoegd, 
omdat de tuin anders te kil zou zijn. 
Die houten wand is in feite één groot 
bijenhotel, waar aan de bovenkant 
Clematis armandii ’Snowdrift’ over-
heen groeit. Deze clematis blijft groen 
en geeft in het vroege voorjaar witte 
bloempjes.’’ 


