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Zonnige
schaduwtuin 

Deze schaduwrijke tuin heeft toch een heel zonnig karakter. Dat komt vooral door 
de gele accenten die zijn aangebracht. Tuinontwerper Bastiaan Hoogland baseerde 

de tuin geheel op de keuken en bracht zo binnen naar buiten en vice versa.  
TEKST: JANOUK VERMAAS FOTO’S: CAROLINE PIEK ONTWERP: BASTIAAN HOOGLAND

Tuin 
Achtertuin van circa 8 bij 9 meter, 
gelegen op het zuid-westen.
Woning
Moderne drive-in woning met zicht 
op natuurplas.
Bewoners
Een jong gezin met twee zoontjes.
Wensen
• Ruim opgezet
• Onderhoudsarm 
• Speelruimte voor de kinderen
• Plek om van de zon te genieten 
• Eetterras in de schaduw
• Niet-vierkante betontegels 
• Siergras en een druif

In de moderne woning  
van dit gezin is een strakke  
keuken gerealiseerd, vrijwel 
helemaal wit en met een 
grijze betonvloer. Doordat 

de keuken over de hele diepte 
van het huis loopt, kijk je vanaf de 
ene kant uit over een natuurplas 
en vanaf de andere kant op de 
tuin. Een échte eyecatcher in deze 
keuken is de verkeersgele servies-
kast. Eén blik op deze kast was voor 
Bastiaan Hoogland van Sfeertuinen 
genoeg om aan het ontwerp voor 
de tuin te beginnen. ,,De eigenaren 
hadden een aantal wensen, maar 
deze waren niet heel specifiek. Wat 

zij wilden was een onderhouds-
arme tuin, met wat ruimte in de zon 
en een ruimte in de schaduw om in 
alle koelte te kunnen eten. Ook  
wilden zij betontegels, die niet  
vierkant waren, speelruimte voor de 
kinderen, en siergras en een druif 
als beplanting.’’ Dit gaf Bastiaan 
een hoop ruimte om zijn creativiteit 
kwijt te kunnen. ,,Ik wilde graag één 
geheel maken van de binnen- en 
buitenruimte en ik ben er behoorlijk 
trots op dat dit gelukt is.’’ 

Oase van geel 
De gele kleur, die de basis vormt 
voor deze tuin, is op verschillende 
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plekken terug te vinden. Zoals in  
de aluminium plantenbakken en 
sokkels die met een hoogglans lak 
in dezelfde kleur als de servieskast 
zijn gespoten. Voor de plaats van 
deze sokkels is bewust gekozen. 
,,Het is het enige stukje van de tuin 
dat relatief veel zon krijgt’’, vertelt 
Bastiaan. De tuin is erg schaduwrijk 
doordat deze omringd wordt door 
een 3 m hoge muur. ,,De sokkels 
zijn een plek om te genieten van 
de zon, maar kunnen ook door de 

kinderen worden gebruikt om te 
springen en te spelen.’’ 
De sokkels worden omringd door 
een kleurrijke beplanting. De meest 
opvallende is de heiligenbloem 
(Santolina chamaecyparissus). 
,,Deze plant is met zijn grijze blad 
en gele bloemen de verbindende 
factor tussen de tuin en de keuken. 
De betonkleurige grijze vloer in de 
keuken en de grijze betontegels van 
Schellevis in de tuin komen beide 
terug in het grijze blad van de plant. 

De ronde, gele bloemenhoofdjes 
verbinden de gele kast en de gele 
accenten in de tuin.’’

Ruimte voor een boom 
Achter de tuin kijk je meteen tegen 
de zijgevel van de achterburen 
aan; een donker en saai uitzicht 
op een grote, blinde muur. ,,Om 
het uitzicht op te fleuren en deze 
muur wat te breken, hebben we 
gekozen voor een boom. In mijn 
eerste ontwerp had ik al een 

Buiten eten kan het gezin op  
deze schaduwrijke plek.

Tussen de gele bakken  
groeit heiligenbloem.
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plaatsje voor deze mooie valse 
christusdoorn (Gleditsia tria- 
canthos ’Sunburst’) ingeruimd’’, 
zegt Bastiaan. De klant reageerde 
echter verrast. ,,Een boom? In hun 
kleine tuin? Dat hadden ze niet 
verwacht.’’  
Maar deze valse christusdoorn is 
juist geschikt voor een kleine tuin. 
Dit komt mede door het redelijk 
transparante bladerdak. De boom 
is onderhoudsvriendelijk en erg 
veelzijdig. Hij biedt privacy en 
geeft een gevoel van besloten-
heid, maar laat ook nog steeds 
genoeg zonlicht door.  
Een andere reden voor de keuze 
voor deze boom is dat hij de 
tuin juist ruimer doet lijken. ,,In 
de straat achter de muur staat 
dezelfde boom. Vanuit de woning 
heb je zicht op de toppen van 
deze bomen en daardoor lijkt de 
tuin wat groter. We hebben de  
tuin op deze manier wat bij de 
omgeving betrokken.’’

Geen pottenkijkers
Links van de tuin en aan de  
achterkant lopen een straat en een 
steegje. In de muur rondom de tuin 
waren al trellisschermen geplaatst, 
maar deze gaven voorbijgangers 
behoorlijk wat inkijk in huis. ,,We 
hebben klimop en druif tegen de 
schermen laten groeien om de 
bewoners wat privacy te geven. 
Druif was een grote wens van de 
bewoners vanwege het mooie blad 
en uiteraard de lekkere vruchten 
die de plant geeft.’’ De muur waar 
de schermen in zitten, werpt een 
behoorlijke schaduw op de tuin. 
Toch is de linkerflank voor een groot 
deel voorzien van groenblijvende 
schaduwbeplanting, zodat de tuin 
niet kaal wordt. 

Mooi geheel
Door goed te letten op kleuren en 
materialen, is het Bastiaan gelukt 
één geheel te maken van de tuin 
en de keuken. De keukenvloer komt 

Planten in deze tuin
• Digitalis lutea (vingerhoedskruid)
• Euphorbia amygdaloides var. robbiae 

(amandelwolfsmelk)
• Iris foetidissima ’Citrina’ (stinkende lis)
• Kirengeshoma palmata (japanse wasbloem)
• Phlomis russeliana (brandkruid)
• Santolina chamaecyparissus (heiligenbloem)
• Sisyrinchium striatum (bieslelie)
• Stachys byzantina ’Silver Carpet’ (ezelsoor)
• Waldsteinia ternata (gele aardbei)

Ontwerp

woning

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1  betontegels
 2  plantenbakken
 3  trellis met druif 

 4  trellis met klimop
 5  valse christusdoorn
 6  gele sokkels
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terug in de betontegels, de keuken-
kast in de sokkels, plantenbakken 
en bloeiende planten. Maar ook 
de rust en eenvoud die de keuken 
uitstraalt, vind je terug in de tuin. 
Er is gebruik gemaakt van simpele 
en strakke lijnen en het is de kleur 
die de tuin karakter geeft. Ook is 
de tuin een vrolijk geheel. ,,Het 
was een behoorlijke uitdaging om 
allemaal geelbloeiende planten te 
vinden, maar we zijn erin geslaagd 

een gele bloemenzee te creëren 
die mooi samenvloeit met de gele 
sokkels en de plantenbakken. Zelf 
noem ik de tuin om deze reden wel 
eens ’50 tinten geel’.’’
De tuin doet de klant denken aan 
het voorjaar en dat is dan ook een 
mooi woord om de sfeer van deze 
tuin te omschrijven. Hier geniet je 
het hele jaar van een fris en vrolijk 
‘voorjaarsgevoel’.

‘De sokkels zijn een plek om 
te genieten van de zon.’

Tegen de trellis  
aan de achterzijde 

groeit klimop.
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Vrolijk geel
Gele bloemen kunnen voor een vrolijk accent in je tuin zorgen en zijn bovendien makkelijk te 
combineren met andere kleuren. Een extra zonnige sfeer creëer je door in één plantvak of in 
de hele tuin alleen voor geelbloeiende planten te kiezen. Zoals in de ‘Zonnige schaduwtuin’ 

op de vorige pagina’s. Welke gele bloeiers in die tuin zijn toegepast, zie je hier.
 TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: SHUTTERSTOCK, IVERDE
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 1   Phlomis russeliana  
(brandkruid)

Brandkruid valt op door zijn bijzondere 
bloeiwijze waarbij de lichtgele bloemen 
in kransen en in meerdere etages rond 
de stengels staan. Zelfs uitgebloeid 
geeft dit een erg mooi effect, ook in 
de winter als de bloemen zijn bedekt 
met een laagje rijp of sneeuw. Knip de 
uitgebloeide stengels daarom pas af 
in maart. Plant deze vaste plant op een 
zonnige warme plek in je tuin, want  
dan bloeit hij het beste. Wil je meer  
bijenplanten in je tuin dan is dit een 
goede keuze!
Bloeitijd: mei-augustus. Hoogte: 80 cm. 
Standplaats: zon.

 2   Kirengeshoma palmata 
(Japanse wasbloem)

De zachtgele bloemen met dikke,  
wasachtige bloembladen verschijnen 
pas in de nazomer aan deze plant die 
wel 1 m hoog wordt. Mooier nog dan 
de vrij gesloten bloemen zijn de grote, 
getande bladeren. Alleen al daarvoor 
zou je deze vaste plant in je border  
planten. Kirengeshoma houdt van 
humusrijke, goed doorlatende grond. 
Bloeitijd: augustus-september. Hoogte: 
100 cm. Standplaats: halfschaduw.

3  Santolina chamaecyparissus 
(heiligenbloem)

Door zijn zilvergrijze blad springt deze 
borderplant het hele jaar in het oog. De 
gele bloemen die ’s zomers verschijnen 
zijn een extra toegift. Niet alleen mooi 
in de border, maar ook leuk als haagje; 
zorg wel voor een zonnige plek. Om dit 
halfheestertje mooi vol en compact te 
houden, knip je de stengels elk jaar in 
april met een derde terug.  
Bloeitijd: juli-augustus. Hoogte: 50 cm. 
Standplaats: zon. 

 4   Sisyrinchium striatum  
(bieslelie)

Deze mediterrane plant is verwant aan 
Iris, en dat is te zien aan de pollen met 
zwaardvormig, grijsgroene blad dat  
net als irissen in waaiers groeit. De  
lieflijke, zachtgele bloempjes staan aan 
opgaande bloeiaren en zorgen bijna 
de hele zomer voor kleur. Bieslelie houdt 
van zon en warmte, dus houd daar bij 
het aanplanten rekening mee. 
Bloeitijd: juni tot augustus. Hoogte:  
50 cm. Standplaats: zon.

 5    Digitalis lutea 
(geel vingerhoedskruid)

De opgaande bloeiaren bloeien van 
onder naar boven, waardoor er bovenin 
steeds nieuwe bloemen verschijnen. De 
bloei houdt dan ook wekenlang aan.  
De bloemen bevatten veel nectar en 
worden daarom veelvuldig bezocht door 
bijen. De zachtgele tint van de bloeiaren 
zorgt voor een mooi accent in een licht 
beschaduwde border. Vingerhoedskruid 
is een makkelijke plant, hij houdt alleen 
niet van erg natte grond. 
Bloeitijd: juli-augustus. Hoogte: 150 cm. 
Standplaats: lichte schaduw.

6   Euphorbia amygdaloides 
var. robbiae  
(amandelwolfsmelk)

Van deze wintergroene vaste plant  
heb je het hele jaar plezier. Niet alleen 
vanwege het donkergroene blad dat 
jaarrond mooi blijft, maar ook vanwege 
de fraaie bladstructuur en de vroege 
bloei. Want al in maart verschijnen de 
bijzondere geelgroene bloemen! Een 
leuke plant voor vooraan in de border 
en ook geschikt als bodembedekker. 
Bloeitijd: maart-april. Hoogte: 40 cm. 
Standplaats: zon-halfschaduw. 

Behalve de zes genoemde planten 
staan in de ‘Zonnige schaduwtuin’ 
nóg twee geelbloeiende planten:  
• Waldsteinia ternata (goudaard-
bei) – een wintergroene bodem-
bedekker met gele voorjaarsbloei. 
Geschikt voor zon en halfschaduw.
• Iris foetidissima ’Citrina’  
(stinkende lis) – deze 70 cm hoge 
wintergroene iris geeft in mei-juni 
citroengele bloemen, gevolgd 
door feloranje bessen. Geschikt 
voor zon en halfschaduw.
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