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Licht, leegte en strakke vormen 
creëren rust en ruimte. Dat is goed te 
zien in deze tuin, waar geen gazon is,  
maar grind en tegels. Kaal is het er 
zeker  niet, want  bomen en heesters 
zorgen voor het nodige groen. 

■ Boven: Een goede omheining geeft wel 
veel privacy, maar in een strakke tuin wil je 
licht en ruimte, en daar past geen hoge 
muur bij. Een lage muur om de tuin is dan 
een uitstekende oplossing.
Het lichte grind en de tegels maken deze 
tuin niet alleen onderhoudsarm, maar zor-
gen bovendien voor ruimtelijkheid. Ze con-
trasteren hier mooi met de diepgroene lei-
bomen, die een natuurlijke schaduw geven. 

■ Rechts: Een schaduwrijk plekje is te ma-
ken door middel van een zonnedoek of een 
overkapping bij het huis, waardoor huis en 
tuin in elkaar overlopen. Hier bestaat de 
overkapping uit de vloer van het balkon. 
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  genieten van lange 
            ZOmERAVONdEN  
met vrienden

H
 Eigenares Francine Broos:

» Uitzicht is van essentieel belang «

■ Bij een strakke tuin hoort een goed gesnoeide haag, bijvoorbeeld van de beuk (Fagus sylvatica) of de haagbeuk (Carpinus betulus). dit 
zijn twee verschillende boomsoorten, die elk tot een ander geslacht behoren. de beuk houdt in de winter zijn blad, de haagbeuk niet. 

■ Onder de schaduw van een beukenboom is het heerlijk tafelen. de muur 
is niet spierwit – dat verblindt als de zon erop staat – maar heeft een kiezel-
kleur die terugkomt in het grind. Als voor het stuken de kleurpigmenten 
door het cement worden gemengd, zal de muur minder snel afbladderen.

et leven is goed. dat denk 
ik regelmatig als ik buiten 
op het terras zit. Vooral met 
mooi weer, natuurlijk. On-
der het ronde balkon, is de 
veranda; daar is het goed 
toeven wanneer het wat 
kouder is, regent en ook als 
de zon te fel schijnt. Op 

warme dagen kan ik de veranda koel hou-
den door de gordijnen te sluiten. dat geeft 
ook een heerlijk mediterraan gevoel. de gor-
dijnen zijn door een zeilmakerij van zeildoek 
gemaakt. die leverde me ook de U-sluitin-
gen waaraan de gordijnen met ringen han-
gen. de ronde roede waaraan ze zijn opge-
hangen is gemaakt door een smid. Op de 
vloer ligt Belgisch hardsteen. Zitplekken vor-
men de basis van mijn tuin. Om de hoek van 
de veranda ligt het voorjaarsterras, met stoere 
betonnen tegels als basis. Er staan vier stoe-

len en een tafeltje. En onder de grote beuk 
(Fagus sylvatica) staat een lange tafel met 
acht stoelen. daar lunchen we vaak met alle 
medewerkers, want ik heb kantoor aan huis. 
Op lange zomeravonden zitten we er vaak te 
eten en te genieten met vrienden. 
Het huis ligt aan de rand van het dorp en is 
– net als de tuin – een eigen ontwerp. Ik 
houd van een sobere en krachtige stijl. In 
eerste instantie had ik dan ook een strakker 
ontwerp in mijn hoofd, maar de welstand-
commissie wilde een klassiekere bouw van-
wege de landelijke ligging. Om aan die wens 
tegemoet te komen, heb ik het ontwerp 
meer rondingen gegeven. de tuin heb ik op 
dezelfde manier benaderd. 
In een tuin hoort groen, maar het hoeft voor 
mij niet veel te zijn. Daarom heb ik een aantal 
beuken (Fagus sylvatica) geplant, een boom-
soort die in de omgeving veel voorkomt. Ze 
vormen samen met de rododendrons (Rho-

dodendron) en de beukenhaag (Carpinus 
betulus) het basisgroen. Overal waar de tuin 
niet betegeld is, ligt grind. Het maakt de tuin 
ruimtelijk en onderhoudsvriendelijk.
Uitzicht is van essentieel belang voor me. 
Vanuit het huis en vanuit de tuin. Als het mo-
gelijk is om het landschap bij huis en tuin te 
betrekken, zal ik dat zeker doen. dat zorgt 
voor rust en eenheid en gevoelsmatig maakt 
het de tuin ruimer. Alleen aan de kant van de 
buren staat een hoge muur, die wit geschil-
derd is, niet spierwit, want dat verblindt snel. 
Aan de straatkanten wisselen beukenhagen en 
hekwerk elkaar af. De openingen vormen ven-
sters naar het landschap. Zo houd ik contact 
met de omgeving en geniet ik dubbel van de 
seizoenen. dus niet alleen van seizoenswis-
selingen in mijn eigen tuin, maar ook van die 
in het landschap eromheen.” ■ 

www.francinebroos.nl
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HAAGBEUK
Carpinus betulus
• Boom • Planten in het voor- 
of najaar • Bloeit van april t/m 
mei • Hoogte tot 25 m  
• Halfschaduw 
• Voedselrijke, vochtige  
bodem.
Vroeger werd deze grillige boom, 
die zelfs op doornatte gronden 
groeit, vooral gebruikt voor hout-
wallen en hagen; vandaar de 
naam haagbeuk. Top de haag-
beuk pas voor het eerst als de 
plant de gewenste hoogte heeft 
bereikt.

CITRUS
Citrus
• Struik of boom • Bloeit van 
april t/m mei • Hoogte tot 8 m 
• Zon 
•  Goed doorlaatbare grond.
In het vroege voorjaar krijgt de ci-
trus trosjes roomwitte bloemen, 
die heerlijk zoet  geuren. In de 
herfst tot het volgende voorjaar 
rijpen de vruchten, die meestal 
goed eetbaar zijn. In koudere 
streken moet deze struik over-
winteren bij ongeveer 10°C, in 
veel licht.

BERGLAURIER
Kalmia latifolia
• Heester • Planten in het 
vroege voorjaar of in het na-
jaar • Bloeit van mei t/m juni  
• Hoogte tot 2 m 
• Halfschaduw • Vochthou-
dende, zure grond.
De berglaurier is een groen- 
blijvende, winterharde struik.  
Verwijder de uitgebloeide bloe-
men, dan gaat hij nog uitbundiger 
bloeien. Houd de struik in de 
herfst goed nat, want hij neemt 
tijdens de winter geen vocht op.

de CItRUS krijgt                   
bloemen die  
heerlijk zoet geuren

■ tuinmeubelen bekleed met effen stoffen zijn essentiële elementen in de strakke tuin. 
Om ze mooi te houden moeten ze een keer per jaar worden gereinigd. Voor alle mate-
rialen geldt: gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen. maak ze schoon met wa-
ter, wat groene zeep en een zachte borstel. 


