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Mee schuiven  
met de zon
Een L-vormige vaste bank die aan één kant langs de hele schut-
ting loopt, is dé vondst in deze Haagse stadstuin. Zo is er veel 
zitgelegen heid en kunnen de bewoners op de bank met de zon 
mee schuiven of juist kiezen voor een plekje in de schaduw.  
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S EN TEKENING: HERMA VAN DER BROEK
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 De weerspiegeling in het water zorgt voor 

een extra dimensie. De lattenwand achter het 
loungeterras wordt omlijst door blauweregen 

die speciaal zo wordt geleid. 

Tuin
Stadstuin op het noordoosten,  
ruim 10 x 6 m. 
Woning
Grachtenpand. 
Bewoners
Een stel met uitwonende kinderen. 

Wensen
• eigentijdse tuin 
• veel zitgelegenheid
• veel groen
• water in de tuin
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Het smalle waterkanaal ligt op de as van 
een van de openslaande deuren.

 

D
e tuin ligt achter een 
grachtenpand uit 
1905. De woning  
heeft een lange 
woonkamer - een 
kamer en suite - met 

openslaande deuren naar de tuin. 
,,De lengte van het huis wilde ik in 
de tuin doorzetten’’, vertelt tuin-
ontwerpster Herma van der Broek 
van Signatuur, bureau voor tuin- & 
landschapsarchitectuur. ,,En daarom 
kwam er op de as van een van de 
openslaande deuren een smal water-
kanaal. Water in de stad heeft altijd 
iets extra’s, want het reflecteert de 
lucht. In de vijver kun je bijvoorbeeld 
de wolken zien, omdat het water werkt 
als een spiegel.’’ 
Het waterkanaal eindigt bij een 
wandje met een waterspuwer. Dit 
wandje geeft tevens het loungeterras 
meer beslotenheid én het vormt een 
mooie basis voor het beeld dat de 
eigenaren zelf hebben uitgezocht.   

Snel droog
De eigenaren wilden in hun tuin veel 
plekjes om te zitten, maar niet te 
veel verharding. Om de tuin niet op 
te delen in verschillende terrasjes, 
 ontwierp Herma over de volle lengte 
van de tuin een schuttingbank; de 
bank en schutting - gemaakt van 
balkjes van douglas hout - vormen 
één mooi geheel. De bank is gesitu-
eerd aan de zonnige kant van de tuin. 
’s Ochtends vroeg kunnen de eigena-
ren op de bank bij de  achtergevel al 
genieten van de zon en wanneer ze 
alsmaar met de zon mee schuiven, 
belanden ze ’s middags  vanzelf op het 
iets verhoogde loungeterras achterin 
de tuin. Herma: ,,Leuk aan deze bank 
is dat je op elke plek weer een ander 
zicht op de tuin hebt. Omdat de bank 
uit houten latten bestaat, is deze na 
een regenbui snel droog en warm.’’
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 Enkele tips & trucs
Om de verharding te 

breken, is gekozen voor 
één soort materiaal in 

twee formaten; 
graniettegels bij het 

eetterras en granietkeitjes 
voor de rest van de 

verharding.
 Enkele spotjes aan de 

achterwand bij het 
loungeterras geven ’s 
avonds extra sfeer en 
diepte aan de tuin.

Achterin de tuin ligt het loungeterras. Dit 
terras is iets verhoogd aangelegd.  

Spotjes bij het loungeterras zorgen ’s avonds voor extra sfeer. 

Een mooie combinatie van Hosta sieboldiana ’Elegans’, 
vrouwenmantel en ijzervaren. 
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Het eetterras ligt achterin de tuin, omdat daar 
in de namiddag de zon is. De meerstammige  
fluweelboom zorgt voor hoogte en intimiteit.
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Planten in deze tuin
Bomen
Liquidambar styraciflua (amberboom, in kegelvorm) 
Rhus typhina ’Dissecta’ (meerstammige fluweel-
boom)

Klimplanten
Hedera helix (klimop)
Wisteria sinensis ’Prolific’ (blauweregen)   

Middenvak (zon)
Acer palmatum ’Dissectum’ (Japanse esdoorn)
Allium giganteum (sierui)
Aquilegia vulgaris ’Black Barlow’ (akelei)
Campanula persicifolia ’Alba’ (perzikbladklokje)
Geranium phaeum ’Samobor’ (ooievaarsbek)
Heuchera ’Green Spice’ (purperklokje)
Hosta ’Halcyon’
Milium effusum ’Aureum’ (gierstgras)
Santolina rosmarinifolia (heiligenbloem)

Vak achterin
Hydrangea macrophylla ’Madame Emile Mouillère’ 
(boerenhortensia)
Pennisetum alopecuroides ’Hameln’ (lampenpoet-
sersgras)

Rechtervak (schaduw)
Alchemilla mollis ’Senior’ (vrouwenmantel)
Acanthus hungaricus
Actaea simplex ’Atropurpurea’ (zilverkaars)
Astilbe ’Fanal’
Cyrtomium falcatum (ijzervaren)
Deschampsia cespitosa ’Goldtau’ (smele)
Hosta sieboldiana ’Elegans’
Ligularia dentata ’Othello’ 
Kirengeshoma palmata ( Japanse wasbloem)

Ontwerp
① granietkeitjes
② amberboom 
③ lattenbank
④ loungeterras
⑤ wandje met waterspuwer
⑥ eettafel
⑦ graniettegels
⑧ plantvak
⑨ waterkanaal
⑩ fluweelboom

Herma van der Broek 

Tuinontwerp
Signatuur - Bureau voor 
tuin- & landschaps-
architectuur,  Den Haag
www.signatuur.eu

Water in de stad heeft altijd iets 
extra's, want het reflecteert 

de lucht.
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woning

http://www.signatuur.eu

