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Tekst: Margo van Beem

Als bewoner van een kleine tuin 
heb je vaak dezelfde wensen voor 
het gebruik als degene met een 
grotere tuin. Allereerst moet het 
een fijne plek kunnen zijn waar je 
van de buitenlucht kunt genieten, 
een verlengde van de huiskamer 
en keuken. Waar je met vrienden 
buiten kunt eten of ’s morgens met 
een kopje thee de dag kunt begin-
nen. Liefst een beetje privacy. Dat 
is vaak meteen al een van de lasti-

ge vraagstukken, want de buren 
hebben ook allemaal een kleine tuin 
en zitten dicht op je. De tuinafschei-
ding speelt dan een belangrijke rol. 
Overleg met je buren is vaak wel 
nodig, soms kun je samen tot leuke 
oplossingen komen. Verder moeten 
we de vuilcontainers kwijt, dat zijn 
er soms wel drie! En dan nog het 
tuingereedschap, de BBQ, kinder-
speelgoed, fietsen...Tegenwoordig 
kunnen we ook niet zomaar meer 
het regenwater in het riool laten 
lopen, dus daar moet ook een oplos-

sing voor komen. En dan nog het 
groen waarom het eigenlijk begon-
nen was. Slim ruimtegebruik, juiste 
keuzes maken en het combine-
ren van functies is dus van groot 
belang. 

Niet vergeten: groen
Voor groen is meestal niet veel 
ruimte, maar het is wel essenti-
eel om een tuin een tuin te laten 
zijn, geen binnenplaats. Groen is 
aantrekkelijk voor tuinvogels, vlin-
ders en bijen, juist dat stukje buiten-

Tuinieren in een kleine tuin

               juiste keuzes

                             slim ruimtegebruik              

combineren van functies

Ze komen steeds vaker 
op ons pad: kleine 
tuinen. Woningen uit de 
jaren ’50 en ’60 hebben 
soms nog wel een aardig 
lapje grond van zo’n 120 
tot 150m2 toebedeeld 
gekregen. Bij moderne 
tussenwoningen is dat 
vaak veel minder, 50 tot 
75 m2 is geen uitzonde-
ring. Creatief omsprin-
gen dus met het beschik-
bare oppervlak.

Schutting annex romantisch zitje (Foto: Emiel Versluis)

Oase herfst 17 def.indd   7 20-08-17   21:10



8                                      Oase herfst 2017

beleving maakt een tuin aantrekke-
lijk. Met weinig ruimte is verticaal 
groen een van de eerste dingen waar 
je aan denkt. Er is niet altijd ruim-
te om een echt groene afscheiding, 
zoals een heg, te maken, tenzij je 
dat met de buren kunt afspreken. 
Tegenwoordig zijn er ook verschil-
lende modulaire systemen op de 
markt om groene wanden te maken. 
Vaste planten en kleine heesters 
kunnen dan in een wand groeien. 
Ze zijn bewerkelijk, duur en door 
een gewone tuinier vaak lastig bij te 
houden. Beter kun je het zoeken in 
de vorm van mooie klimplanten die 
tegen een schutting kunnen groeien. 
Die schutting zelf liefst uitgevoerd 
in duurzaam hout, trellis of gaas-
werk. Er is veel keuze in klimplan-
ten. Je kunt zelfs kiezen voor eet -
bare planten, zoals bramen, Japanse 
wijnbessen, kiwi’s of druiven.

Slimme bergruimte
Een berging hoeft niet gelijk een 
schuurtje te zijn. Een tuinkast langs 
een van de perceelsgrenzen, die ook 
gelijk als tuinafscheiding kan funge-
ren, kan veel ruimte besparen. Leuk 
om daar dan gelijk een groen dakje 
op te maken. Voor de containers 
is een afscheiding net op de goede 
hoogte en plaats vaak al voldoende 
om ze te camoufleren. Je moet er 
nog wel gemakkelijk bij kunnen.

Extreme omstandigheden
Voor de planten is de situatie vaak 
extreem. Schuttingen of tuinmuren 
kunnen voor permanente schaduw 
zorgen. Onderaan een muur die 
veel zon vangt kan het juist extreem 
warm en droog worden. Voordeel 

is wel dat je meestal niet veel last 
van wind hebt en dat er, dankzij de 
beschutting, planten kunnen groei-
en die minder goed tegen wind of 
kou kunnen. Voor iedere situatie 
zijn wel planten te bedenken, maar 
in de diepe, droge schaduw zal je 
soms toch iets aan vochttoevoer 
moeten doen. Ook als je planten in 
bakken moet gaan plaatsen is een 
watervoorziening geen overbodige 
luxe.

Plek voor een kleine boom
In verband met inkijk van boven-
af of in een hele zonnige tuin op 

het zuiden kan het fijn zijn om een 
boom te planten waar je eventueel 
onder kunt zitten. Een beetje boom 
zorgt vaak voor beschaduwing van 
de hele tuin en, als het tegen zit, 
gelijk ook voor die van de buren. 
Een echte boom is dan meestal niet 
mogelijk maar een grote heester die 
tot een kleine boom kan uitgroeien 
of een bamboe behoort wel tot de 
mogelijkheden. Een boom met heel 
fijn blad die voldoende licht door-
laat of een boom die je klein kunt 
houden door te snoeien is ook een 
goede oplossing, bijvoorbeeld een 
knotwilg of een fruitboom.

Schutting met ruimte voor containers 
(Foto: Margo van Beem)

Grote struiken te gebruiken als 
kleine, meerstammige bomen
Cotinus coggygria
Corylus avellana
Malus hybr. ‘Evereste’
Cydonia oblonga 
Ficus carica
Amelanchier lamarckii
Acer griseum
Acer palmatum 
Acer davidii 
Euonymus planipes 
Clerodendrum trichotomum 
Cercis siliquastrum 
Cercis canadensis 
Stewartia pseudocamellia
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Water bergen
Als het regenwater van het dak niet 
meer het riool in mag lopen, dan 
zullen we dat ook in de tuin kwijt 
moeten. Een groot deel kunnen we 
ten goede laten komen aan de plan-
ten. Je kunt bijvoorbeeld het afschot 
van de bestrating richting de plant-
vakken laten lopen. Een water door-
latende bestrating of halfverharding 
(split, schelpen) biedt ook oplossin-
gen. Soms is de tuin zo klein dat er 
te weinig plaats is om grote hoeveel-
heden water kwijt te kunnen. Je 
kunt dan in eerste instantie werken 
met een regenton. Als die te weinig 
capaciteit heeft kun je denken aan 

een ondergronds systeem, waar-
in het water opgevangen wordt na 
hevige regenbuien en daarna lang-
zaam in de bodem opgenomen kan 
worden. Daar zijn tegenwoordig 
infiltratiekratten voor die je onder 
verharding of gras kunt aanbren-
gen.

Gebruik
Als je een kleine tuin ontwerpt 
of aanlegt moet je er ook altijd 
goed over nadenken met hoeveel 
mensen je er meestal gebruik van 
maakt. Geef je veel feestjes of heb 
je een groot gezin, dan heb je meer 
zitplaatsen nodig dan met een twee-

persoonshuishouden en je de tuin 
vooral voor jezelf gebruikt. Dan heb 
je geen hele loungeset nodig, maar 
kan een simpele vaste bank met 
enkele losse stoelen en tafel prima 
voldoen. Zo blijft er meer plaats 
over voor planten of zelfs een klei-
ne vijver. Als je maar incidenteel 
veel bezoek krijgt dan kun je daar 
met de verharding rekening mee te 
houden. Bijvoorbeeld door te kiezen 
voor een bestrating die half open is 
en waar veel leuke, kleine plantjes in 
kunnen groeien. Veel van die klei-
ne plantjes kunnen best een enkele 
keer betreden worden. Zo heeft het 
meteen een dubbele functie, want 
het regenwater kan mooi infiltreren 
via de halfopen verharding naar de 
ondergrond en de plantjes krijgen 
gelijk voldoende water.

In het vervolgartikel wordt ingegaan 
op de beplantingskeuze.

Margo van Beem is tuinontwerper 
bij Vis à Vis Ontwerpers (www.visa-
visontwerpers.nl) en aangesloten bij 
Wilde Weelde.

Kleine bomen 
Broussonetia papyrifera 
Koelreuteria paniculata 
Half- of hoogstam fruitboom 
Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ 
Crataegus laevigata 
Albizia julibrissin 
Salix exigua 
Salix alba ‘Chermesina’

> Halfopen verharding met steenbreek-
varen (Foto: Margo van Beem) 

Ontwerp, impressie en realisatie van een 
kleine tuin (Ontwerp: Emiel Versluis)
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