De speelse stadstuin
van Elise Schaap
Van een rommelige tuin met drassig gras naar een romantische en speelse buitenruimte
met heerlijke zitplekjes. Dit was de wens van actrice Elise Schaap en haar man, ook acteur
én schrijver, Wouter de Jong. Tuinontwerper Erwin Stam kreeg de taak om de nieuwe tuin
van het stel te ontwerpen en dat heeft goed uitgepakt.
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Z

e is vooral bekend om haar
rollen in Familie Kruys en
Undercover en natuurlijk
vanwege haar hilarische
typetjes in De TV kantine, maar daarnaast brengt Elise Schaap samen
met haar man en dochter ook graag
veel tijd door in de tuin. Daarom is
de tuin flink onder handen genomen
om de ruimte zo goed mogelijk te
benutten. “De oude tuin was heel
erg rechttoe rechtaan met een
stukje gras dat erg mossig was. We
waren heel druk met verticuteren
en gaasjes spannen, maar op een
gegeven moment was het werken
tegen de klippen op”, vertelt Elise. Het

was dus hoog tijd om met Erwin Stam
om de tafel te gaan zitten. Samen
met Erwin bespraken Elise en Wouter
welk gevoel de nieuwe tuin moest
uitstralen en welke plekjes fijn zijn om
te zitten. Erwin kwam vervolgens met
een 2d-plattegrond, 3d-visuals en
een moodboard met beplanting.

Verlengde woonkamer
“Elise en Wouter gaven aan dat ze
de nieuwe tuin graag romantisch en
gezellig willen hebben. Het moest als
het ware een verlenging worden
van de woonkamer met een royaal
terras, dat op gelijke hoogte ligt
met de woonkamer. In het midden

van het terras is een trappetje naar
beneden gemaakt, waar het echte
tuingedeelte, ongeveer 80 cm lager,
begint”, vertelt Erwin. In dit gedeelte
was het voorheen vrij drassig en
daarom heeft Erwin ervoor gekozen
om grondverbetering toe te passen
met in het midden Limburgs wit grind
en stabilisatieplaten. Er is speciaal
voor dit grind gekozen, omdat het op
donkere dagen de tuin oplicht. Een
opvallend aspect zijn de iets donkerdere cirkels van klinkers. De ronde
vormen zorgen voor een losser effect.
Erwin noemt het een soort tapijten
in de tuin. Het voordeel hiervan is
dat je er een tuinstoel of zwembadje
op kunt zetten zonder dat het in het
grind wegzakt.
Een andere plek in de tuin waar je
fijn kunt zitten, is het hoofdterras dat
vergroot is naar 20 m2. Hier is voor
GeoCeramica tegels van MBI gekozen. Deze hebben een keramische
toplaag. Erwin: “De tegels zorgen
voor een authentieke sfeer. Het heeft
namelijk iets weg van Belgisch hardsteen. Het zijn nieuwe tegels, maar
wel met een doorleefde uitstraling.”
Ook Elise en Wouter zijn erg blij met
het grote terras. “In de zomer staan
de deuren open. Je hebt dan als
het ware een lange huiskamer, waar
wij kunnen zitten en onze dochter
heerlijk kan spelen. Afgelopen zomer
hadden we een kinderfeestje in de
tuin en het terras werd - onbedoeld
- een podium voor de goochelaar”,
lacht Elise.

Planten in tuin
Elise en Wouter wilden ook graag
groen in de tuin en daarom heeft
Erwin naast de trap van het hoofdterras naar de rest van de tuin twee
groene ‘wolken’ toegepast. Deze
worden gevormd door Portugese
laurierkers (Prunus lusitanica).
“In eerste instantie zou hier een
taxus komen, maar dit hebben we
uiteindelijk niet gedaan. De laurierkers is wat losser en naarmate je ze
snoeit worden ze dichter en steviger”,
legt Erwin uit. De laurierkers wordt
krachtiger in de loop der jaren en dat
is precies wat Elise graag in haar tuin
ziet. “We willen graag een tuin met
beplanting die het hele jaar door
iets doet, dus niet alleen in juli en
augustus in bloeit staat.”
Daar heeft Erwin gehoor aan gegeven, want hij heeft verder gebruik
gemaakt van boerenhortensia’s
(Hydrangea macrophylla) aan
de rechterzijde van de tuin. Deze
heesters groeien na ongeveer twee
jaar uit tot een hoogte van 1 meter in
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‘De tuin moest als het ware een verlenging van de
woonkamer worden met een royaal terras.’
een bossige vorm met meerdere
kleuren. Een andere blikvanger zijn
de twee bomen die het hele jaar
door een mooie kleur met zich
meebrengen: Perzisch ijzerhout
(Parrotia persica). Deze bomen zijn
geselecteerd op hun dakvorm. Het
blad van Parrotia is bovendien kleiner
dan van een plataan. Dat maakt het
volgens Erwin net wat vriendelijker.
Ook koos hij er bewust voor om
geen gebruik te maken van meerstammige bomen, want dat zou de
tuin te onrustig maken. En of Elise
blij is met die bomen? “Die bomen
staan fantastisch in bloei. Ze creëren
schaduw en ze nemen niet te veel
leefruimte in beslag”, vertelt ze. “Wat
zo te gek is aan deze bomen, is dat
ze in de herfst knalrood worden. Dat
geeft toch een extra dimensie aan
zo’n herfsttuin!”

Verder is er in deze tuin gebruik
gemaakt van klimplanten. Rechtsachter is een houten constructie
gemaakt waar klimplanten op den
duur een overdekt schaduwterras
kunnen vormen. Heerlijk om op
een warme zomerdag verkoeling
te zoeken.

Erfafscheiding
Een ander belangrijk aspect in de
tuin is de erfafscheiding. “Er stond
aan de ene kant Hedera, maar dit
nam veel ruimte in beslag. Aan
de andere kant stond een oude
schutting”, vertelt Erwin. “We hebben
nu voor kant-en-klare schermen van
Mobilane gekozen die voor meer verkoeling zorgen in de tuin ten opzichte
van een houten schutting. Tegen de
schermen staat klimop. De hagen zijn
gekweekt in biologisch afbreekbare
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Het bankje waar Elise op zit, is speciaal voor haar tuin ontworpen.

Het bankje is uitgevoerd in de kleur RAW 1000 matglans.

Planten in deze tuin
• Agapanthus (Afrikaanse lelie)
• Astilboides tabularis (tafelblad)
•C
 arex oshimensis ’Evergreen’
(zegge)
• Echinacea purpurea ’White Swan’
(zonnehoed)
• Euphorbia characias (wolfsmelkl)
•G
 aura lindheimeri ’Snowbird’
(prachtkaars)
• L avandula angustifolia ’Hidcote’
(lavendel)
• Nepeta x faassenii (kattenkruid)
•P
 runus lusitanica
(Portugese laurierkers)
•R
 odgersia pinnata
(schout-bij-nacht)
•S
 alvia nemorosa ’Carodonna’
(bossalie)
• Stipa tenuissima (vedergras)
• Verbena hastata (ijzerhard)

De cirkels van
klinkers zorgen
voor een losser
effect. Erwin
noemt het een
soort tapijten
in de tuin.

Materialen
& producten
•V
 erharding: MBI De Steenmeesters
(www.mbi.nl)
• Bomen: Boomkwekerij Ebben
(www.ebben.nl)
• L ichtplan: In-Lite (www.in-lite.com)
• Hedera schermen: Mobilane
(www.mobilane.nl)

bakken van kokos.” Het onderhoud
van de schermen is niet ingewikkeld
en een ander voordeel is, dat de
biodiversiteit in de tuin wordt vergroot.
Er komen vogels, bijen en vlinders
op af en het groen doet Elise goed.
“Daar genieten wij echt van, dat het
ook groen is in de winter. En dat het
geen grijze bende is.”
Naast bestrating en beplanting was
ook verlichting een belangrijk punt.
Het lichtplan is gemaakt door In-Lite.
Er is hierbij goed gekeken naar
functionaliteit en sfeer. De traptreden
bij het hoofdterras zijn voorzien van
lichtstrips aan de onderzijde. Onder
de twee bomen in de tuin en aan de
gevel zijn spots geplaatst. Door de
verlichting op de juiste plek kun je
op een zomerse avond gemakkelijk
van de tuin terug het huis in lopen
zonder dat het te donker is.
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Bovendien maakt de verlichting het
’s avonds tot een romantisch geheel.

Samenwerking
Elise en Wouter zijn ontzettend blij
met het resultaat, maar ook over het
hele proces. “De expertise van Erwin
reikt echt zo ver. Ik vind hem de Hans
Klok onder de tuinontwerpers. Het
is een prettig persoon en hij kwam
direct met nieuwe ideeën, die hij
vervolgens prachtig heeft gepresenteerd”, zegt Elise. Ook voor Erwin was
het een van de leukste projecten
van het jaar. “De samenwerking ging
heel soepel, ook met de uitvoerende
partijen. Vanaf het begin af aan was
er een goede energie om samen iets
moois te maken. We stimuleerden
elkaar om tot oplossingen te komen.
En dat heeft geresulteerd in een
heerlijke tuin!”

Erwin Stam
TUINONTWERP
Erwin Stam Tuinstudio
Rotterdam
www.erwinstam-tuinstudio.com
TUINAANLEG
Huibelco Tuinen
Sint-Michielsgestel
www.huibelco.nl
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