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Eten en lezen 
tussen het groen
Koken, eten, kletsen en lezen, dat waren de eerste wensen van de bewoners. 
Na even denken voegden ze daar aan toe: strak, groen en weinig onderhoud, 
omdat ze veel op reis zijn. Tuinontwerpster Ineke Brunekreeft vertaalde de 
wensen in deze strakke, onderhoudsvriendelijke tuin met veel groen, een 
royale eetplaats en een heerlijk terras. 
TEKST: LISA MIDDELKOOP FOTO’S: INEKE BRUNEKREEFT EN IVERDE ONTWERP: INEKE BRUNEKREEFT
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Tuin
Achtertuin op het noorden,  
ruim 10 x 11 m. 
Woning
Nieuwbouwhuis in jaren 30-stijl. 
Bewoners
Gezin met opgroeiende kinderen.

Wensen
• ruimte om te eten en relaxen
• onderhoudsvriendelijk
• groen 
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D
e prachtige moerbei-
boom achter in de 
tuin werd voor Ineke 
Brunekreeft, zelfstan-
dig tuinontwerpster, 
het uitgangspunt in 

dit ontwerp. ,,De boom was al zo mooi 
en groot, dat deze echt moest blijven 
staan. Om een verbinding te maken 
met de grote moerbei, heb ik halver-
wege in de tuin nog wat extra bomen 
geplaatst, waaronder haagbeuken 
(Carpinus betulus). Deze dienen als 
een soort parasol, maar laten door 
het fijne blad meer licht door dan de 
bekende dakplatanen. De bewoners 
kunnen zo genieten van schaduw, 
maar ook het lekkere warme zonlicht 
op het loungeterras achter in de tuin 
opzoeken’’, legt Ineke uit.  
Op dit terras staat een prachtige 
bank, die voldoende ruimte biedt  
voor een dutje. Maar natuurlijk kun  
je hier ook rustig een boek lezen of 
gezellig kletsen met elkaar. 

‘Aan tafel!’
Het loungeterras wordt door brede 
traptreden afgescheiden van het  
terras bij de woning, dat vooral 
bedoeld is om te eten. Het hoogte- 
verschil zorgt ervoor dat de tuin net 
iets spannender wordt. In de lengte 
van het terras en in het verlengde 
van het huis staat een lange tafel 
van roestvrijstaal en kunststof. Ineke: 
,,Omdat koken en eten een van de 
eerste wensen van de bewoners was, 
staat er zo’n lekkere grote tafel. Hij 
staat iets van de openslaande  
deuren af, zodat je er niet gelijk tegen-
aan botst als je de tuin in loopt. Maar 
hij staat wel zo dicht bij de keuken, dat 
je het eten direct vanuit de keuken 
buiten op tafel kunt zetten.’’
Ineke koos deze plek voor de eet- 
tafel, omdat het hier nooit heel warm 
wordt. ,,’s Ochtends kun je ontbijten 
in het ochtendzonnetje, maar verder 
komt hier nooit felle zon.’’ De houten 
pergola die langs het eetgedeelte 

staat, laat de tuin langer lijken en 
geeft schaduw tijdens het avondeten. 
Hij is begroeid met een fraaie Akebia; 
deze geeft in het voorjaar een zee  
van kleine purperen bloemetjes en is 
verder bijna het hele jaar groen. 

Tafeltennistafel
Naast koken, eten, kletsen en lezen, 
moest er in de tuin ook ruimte zijn voor 
een tafeltennistafel. Ineke: ,,Deze staat 
op het klinkergedeelte, rechts van de 
tuin. Ik heb de tuin zo ingericht, dat je 
de tafeltennistafel eigenlijk niet ziet. 
Hij staat achter de liguster en buxus-
haagjes en met planten in potten  
kun je de tafeltennistafel nog meer 
‘verstoppen’.’’
Het klinkervlak bestaat uit lichtbruin 
gebakken klinkers. Om het vlak niet  
te groot te laten lijken, wordt het 
onderbroken door een pad van 
betontegels. De klinkers geven in 
combinatie met de muur rondom 
een warme sfeer aan de strakke tuin. 

De bewoners zijn dol op  
buiten eten. Het eetterras met 
de lange tafel sluit daarom 
naadloos aan op de keuken.
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De zonnehoed (Echinacea 
purpurea ’Magnus’) in combinatie 

met de klinkervloer en de 
schemerlamp in de hoek, geven 

je een warm, knus gevoel. 

Het lounge- 
terras achterin  

de tuin ligt  
heerlijk tussen  
het groen; een 
fijne plek om 
helemaal tot 

rust te komen.
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Door de moderne designbank in  
combinatie met de gemetselde  
muur ontstaat er een mix tussen  
strak en authentiek.

De tuin bestaat uit drie delen: het eetgedeelte, het loungeterras en de tafeltennis-
ruimte. Dat je niet alles in een keer overziet, geeft een spannende sfeer aan de tuin. 

Nu de dakhaagbeuken 
(Carpinus betulus) nog 
niet groot genoeg zijn, 

wordt er gebruik gemaakt 
van een parasol. 
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Ineke Brunekreeft

Tuinontwerp
Tuinontwerpbureau Ineke 
Brunekreeft, Elst
www.brunekreeftelst.nl

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Mato, Valburg
www.mato-tuin.nl

Tegen de muur groeit een wilde  
wingerd, die in de herfst met zijn ver-
kleurend blad voor een spectaculair 
beeld zorgt. Vooral in combinatie 
met de opvallende herfstkleuren van 
Cornus kousa (Japanse kornoelje)  
en de tweestammige Euonymus  
grandiflorus (kardinaalsmuts).

Spaarzaam kleurgebruik
De tuin oogt heel fris en groen en dat 
terwijl er toch veel bestrating is. Naast 
het groen zijn wit, roze en paars de 
enige kleuren die gebruikt zijn. In de 
zomer zijn de roze hortensia en de 
bijzondere klimhortensia Hydrangea 
seemanii, de vrolijke Echinacea  
purpurea ’Magnus’ (zonnehoed) en 
de paarsbloeiende Salvia verticillata 
’Purple Rain’ de opvallendste bloeiers. 
,,Het vele groen van de bomen, klim-
planten en hagen geeft de tuin een 
rustige en strakke uitstraling’’, zegt 
Ineke. ,,Ze vragen weinig onderhoud, 
maar tegelijkertijd geven ze wel het 

echte tuingevoel. Ideaal dus voor 
mensen die veel weg zijn.’’
,,Bovendien is deze beplanting het 
hele jaar aantrekkelijk: in de zomer 
hebben de bomen schitterend fris 
groen blad, in de herfst stelen ze de 
show met hun mooie rode kleur en in 
de winter zorgen de silhouetten van 
de siergrassen en de meerstammige 
bomen voor een mooi winterbeeld. 
Het siergras Pennisetum alopecuroides 
’Hameln’ (lampenpoetsersgras) is dan 
bijvoorbeeld heel aantrekkelijk. Ik vind 
het belangrijk dat de tuin het hele 
jaar door iets te bieden heeft. Er staan 
daarom ook diverse groenblijvende 
varens. De wintergroene klimhortensia 
Hydrangea seemannii past eveneens 
helemaal in dit plaatje.’’ 

Makkelijke vaste 
planten in deze tuin
• Anemone x hybrida ’Honorine Jobert’ 

(Japanse anemoon)
• Bergenia cordifolia ’Bressingham White’ 

(schoenlappersplant)
• Brunnera macrophylla  ’Jack Frost’ 

(Kaukasische vergeet-mij-niet)
• Chamaemelum nobile ’Treneague’ (loop-

kamille)
• Echinacea purpurea ’Magnus’ (zonne-

hoed)
• Geranium x cantabrigiense ’Biokovo’  

(ooievaarsbek)
• Hosta ’Honeybells’ (hartlelie)   
• Lavandula angustifolia  ’Hidcote’ (laven-

del)  
• Liriope muscari ’Ingwersen’ (leliegras)   
• Phlox ’Blue Paradise’ (vlambloem)    
• Salvia nemorosa ’Caradonna’ (salie)
• Salvia verticillata ’Purple Rain’ (kranssalie)  

Productinfo
• Bank, tafel, stoelen loungeterras: CORO Italia
• Eettafel en stoelen: Tribù
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http://www.brunekreeftelst.nl

