buitengewoon
Handig kleintje
Volg de zon met dit handige
bijzettafeltje van Hay. Je zet
het overal makkelijk neer voor
je boek, zonnebril of kop koffie.
www.brokinterieur.nl.
À table!
Altijd prettig, een grote
eettafel in de tuin.
Kijk op: www.silo6.nl,
www.gardenlifestyle.nl en
www.directdesign.nl.
Poezelig plantje
Nepeta x faassenii ‘Six Hill’s
Giant’, oftewel kattenkruid,
bloeit van mei t/m september. Deze vaste plant houdt
het goed uit in de volle zon.
Gun de 50 cm hoge plant wel
wat ruimte, want hij is een
dominante groeier. En ja, de
naam zegt het al: katten zijn
er dol op.
Moerbei bij?
De prieel- of dakmoerbei
(Morus alba ’Macrophylla’)
heeft groot, puntig, frisgroen
blad, dat vaak diep ingesneden
is. De vruchten zijn eerst geelwit, later felrood en als ze rijp
zijn zo zwart als een braam
en erg lekker. De takken zijn
nogal breukgevoelig, dus zet
deze boom op een beschutte,
zonnige plek en bij voorkeur
kalkhoudende zandgrond.
Liefdesbloem
De Agapanthus komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en wordt
daar gezien als symbool van
vruchtbaarheid. Deze blauwof witbloeiende kuipplant is
behoorlijk vorstgevoelig. Kies
daarom een bladverliezende
cultivar; die kan in tegenstelling tot een bladhoudende
soort tegen maximaal 5 graden
vorst. Meer in het julinummer
van Groei & Bloei.
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robert broekema

krachtige
belijning
Als Robert Broekema een tuinontwerp
maakt, kijkt hij eerst goed naar de inrichting
van het bijbehorende huis. Aan de hand
daarvan ontwerpt hij de buitenruimte waarin
hij zoveel mogelijk verbinding probeert te
creëren met het huis en met de bewoners.
Toen Robert voor het eerst in deze tuin in
Amsterdam Oud-Zuid kwam, was het een
onaantrekkelijke, donkere en formele tuin.
Hij paste helemaal niet bij de warme en
gezellige eigenaren, die veel liever iets met
een organische uitstraling wilden. ”Om dat
te bereiken heb ik verschillende ’ovalen’ in de
tuin gelegd. Doordat de borders in verschillende richtingen gepositioneerd zijn, wordt
de tuin spannend en verrassend. Ook breken ze
de lengte van de tuin (23 meter), die zo breder
oogt dan hij is (8 meter). Het zandkleurige
grind zorgt voor extra licht en nodigt daardoor
veel meer uit tot buiten zitten. Omdat het
grind opgesloten zit in honingraatvormige
grindmatten blijft het goed op zijn plek liggen
en heb je er vrij weinig onderhoud aan.”
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Kijktuin
Aangezien de zitkamer zich in dit huis op de
eerste verdieping bevindt, heeft Robert de
buitenruimte ontworpen als een kijktuin.
Door de hoogte van het kijkpunt en de lengte
van de zichtas heeft hij de tuin benaderd als een
soort toneelboeket dat achterin het theater ook
te zien moet zijn. ”Door wat grovere structuren
te gebruiken en een krachtige wintergroene
belijning is de tuin het hele jaar door aantrekkelijk om te zien. De ronde taxus- en buxusstruiken vormen een soort coulissen die de ruimte
erachter verborgen houden. Qua bloeikleur van
de beplanting heb ik het eenvoudig gehouden,
in de tuin staan hoofdzakelijk planten die of wit
bloeien of in diverse tinten blauw.”
Perspectief
Om de tuin korter en breder te laten lijken heeft
Robert nog een andere truc toegepast. ”Naar achteren toe heb ik de tuin geleidelijk laten oplopen.
Zo manipuleer je het perspectief en lijkt de tuin
veel minder lang dan hij in werkelijkheid is.” ]
www.robert-broekema.nl
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