kijktuin
Tuinpaspoort
Omschrijving Stadstuin aan de
grachtengordel, omheind door
eeuwenoude tuinmuren. Met groot
speelgazon, bloeiende borders,
2 zitterrassen, verhoogde vijver,
moestuin en een speelwigwam
voor de kinderen
Oppervlakte ± 450 m2
Ontwerp Wim van Dijk,
vandijktuinen.nl
Grondsoort Zandgrond, verbeterd

Pure

met compost
Ligging Zuidoosten
Locatie Binnenstad van Utrecht
Bewoners Johan, Henriëtte en
hun kinderen Hannah (12), Nathan
(12) en Eva Esther (9)

nostalgie
in hartje Utrecht
Dezelfde historische sfeer als de
eeuwenoude woning. Met borders die
je tegemoet stralen, maar waar ook de
kinderen naar hartenlust kunnen spelen.
Welkom in een bijzondere stadstuin.
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H

et royale speelgazon in het
midden van de tuin is het belangrijkste
element in het ontwerp. Hieromheen
komen de bestaande bomen, fraaie
klimplanten en andere begroeiing
samen. Zo zien we een rij
Rhododendron ‘Cunningham’s White’
(links), een border vol hortensia
Hydrangea macrophylla ‘Masja’
(achter) en een mix van bloeiende
planten (rechts), zoals onder andere
leliegras Liriope muscari ‘Ingwersen’,
sneeuwbal (Viburnum x burkwoodii) en
kamperfoelie (Lonicera fragrantissima).

Het huis met aangrenzend zonterras
ligt een stukje boven tuinniveau. Via
het terras sta je na twee traptreden in
de tuin. Rechts achterin (niet op de
foto’s, wel op de plattegrond) ligt een
stuk moestuin waar de kinderen
tomaten, courgettes, sperziebonen,
bloemkool en kapucijners verbouwen.
Rondom groeien witte en rode
bessen, kruisbessen en leifruit.

Koele zithoek
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Een tuin op het zuidoosten
betekent het maximum aan
zonuren. Prettig in de meeste
periodes van het jaar, maar tijdens
hoogzomerdagen kan de temperatuur
oplopen. Het bladerdek van de vier
oosterse platanen Platanus orientalis
‘Minaret’ zorgt dan op een natuurlijke
manier voor schaduw in de zithoek.
Ook het grind zorgt ervoor dat de
temperatuur aangenaam blijft als het
erg warm is. Op hete dagen voelen de
steentjes volgens de bewoners lekker
koel aan de voeten.

Hoog water
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De vijver was geen directe wens
van de bewoners, maar een idee
van de hovenier. Doordat hij boven de
grondspiegel reikt, zorgt de vijver voor
reliëf en spanning in de tuin. Hoewel een
meter water diep genoeg is om vissen te
huisvesten, kozen de bewoners daar
niet voor. Toch leeft het water volop,
door de vele waterplanten. Snoekkruid
(Pontederia cordata), waterlelie
Nymphaea ‘Attraction’, oeverzegge
(Carex riparia) en een pomp houden de
vijver helder.

Tipi met bovenkamer
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Een eenvoudig concept met groots
effect: een indianentipi als speelhut
voor de kinderen. Henriëtte zag het idee
in een tuinblad en vroeg de hovenier
hem na te maken. De benodigdheden
zijn overal verkrijgbaar: een houten
vlonder, zeven heipalen en een
tussenplaat als verdieping. Via de
houten ladder kan ook de bovenste
verdieping bereikt worden. In de hut is

een elektriciteitsaansluiting aanwezig.
De kinderen spelen hier graag
computerspelletjes en ’s zomers
overnachten ze er ook.

Tegen een stootje
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Voor de kinderen staat er op het
gras dit voetbalgoaltje met
schietgaten. De betere schoten worden
opgevangen in het doelnet, de missers
door de achterliggende tuinmuur en
Rhododendron ‘Cunningham’s White’.
Het fijne van deze heester is dat hij
tegen een stootje kan: een gebroken tak
kan geen kwaad. De langwerpige
stapstenen aan de voorzijde leiden van
het pergolaterras naar de tipi linksachter
in de tuin.

rond de borders en de vijver zijn
gekozen omdat ze goed passen bij de
oude stijl. Verder: prachtriet Miscanthus
sinensis ‘Gracillimus’, rechts esdoorn
Acer palmatum ‘Ornatum’ en
Rhododendron ‘Cunningham’s White’.
Vooraan leliegras Liriope muscari
‘Ingwersen’.

In de prijzen
Dat de tuin goed in elkaar zit,
werd ook erkend door de jury van
de Tuin van het Jaar-competitie
2010. In de categorie Middelgrote
tuinen (200-500 m2) won hij met
een 8,2.

Kijkje nemen?
De bewoners doen mee aan de

Oude elementen

Open Tuinendag van Utrecht,

De historische, gemetselde
tuinmuren dateren net als het huis
uit de negentiende eeuw. De witbloeiende sterjasmijn (Trachelospermum
jasminoides) is afkomstig uit de oude
tuin en mocht blijven. De bakstenen

waarbij een kijkje genomen kan

6

worden bij ruim veertig tuinen,
verborgen achter de gevels van
de binnenstad. Voor de exacte
datum en meer informatie:
opentuinendagutrecht.nl
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