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‘Soms voelt het 
alsof je op Ibiza 

zit, heerlijk!’
Succesvol cabaretier, bekend gezicht op de televisie en een gezellige 

Rotterdammer. Dat is Richard Groenendijk. De meeste mensen kennen hem van 
zijn werk, maar niet iedereen weet dat hij de inspiratie hiervoor opdoet in zijn 

huisje met tuin in Goedereede. Afgelopen voorjaar is deze tuin door tuinontwerper 
Erwin Stam en zijn team omgetoverd tot een prachtig plekje.
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TUIN 
Achtertuin van 5 x 8 meter, 
gelegen aan het water.
WONING
Charmante tussenwoning  
met puntgevel.
BEWONERS
Richard Groenendijk (50) 
en zijn partner.
WENSEN
• veel groen
• pergola
• los en gezellig design 

 O 
p het Zuid-Hollandse 
eiland Goeree-
Overflakkee vind je 
prachtige stranden, een 

uniek schurvelingenlandschap -  
een landschap met aarden wallen, 
eeuwen geleden rondom akkers 
aangelegd - en polderwegen die 
door de natuur slingeren. In deze 
mooie omgeving is Richard opge-
groeid. Hij woont inmiddels al jaren 
in Rotterdam, maar hij heeft nog 
altijd een huisje in Goedereede. 
De tuin van deze woning was altijd 
een ondergeschoven kindje, maar 
daar kwam verandering in toen 
Erwin ermee aan de slag ging. 

Echt natuurmens
Een strakke, kosmopolitische design-
tuin in Rotterdam en een kleine, 
weelderige oase in Goedereede. 
Het contrast is groot, maar beide 
tuinen zijn voor Richard heerlijke 
plekjes én ze zijn allebei ontworpen 

door Erwin. “Nadat hij onze tuin in 
Rotterdam had aangepakt, heb ik 
Erwin gevraagd of hij ook iets van dit 
tuintje kon maken. Dat kon hij zeker. 
En dat vind ik zo goed van Erwin. Hij 
kan een luxe dakterras ontwerpen, 
maar hij kan ook een soort gezel-
ligheid creëren zoals bij deze tuin, 
waarbij de insteek heel anders is 
dan in Rotterdam”, vertelt Richard. 
“Ik ben namelijk veel in het huis in 
Goedereede te vinden. Mijn ouders 
wonen in de buurt en het is een heel 
fijne plek met veel natuur. Ik ben 
echt een natuurmens dus ik maak 
hier vaak lange fietstochten met mijn 
vader. In het huisje schrijf ik veel en 
met goed weer doe ik dat ook buiten 
in de tuin. Het is een piepkleine post-
zegel van een tuin en het was voor-
heen vrij kaal met wat potten met 
groen. In eerste instantie bedachten 
we om iets met een plunge pool te 
doen, maar dat bleek toch niet zo 
praktisch. Toen kwam het idee om 

‘Het is een piepkleine 
postzegel van een tuin 
en het was voorheen 
vrij kaal met wat 
potten met groen.’

Erwin Stam (links) en Richard 
Groenendijk zijn tijdens het 

ontwerpproces bevriend geraakt.
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een pergola te plaatsen zodat er 
genoeg schaduw en begroeiing 
zou ontstaan in de tuin. Hierdoor is 
het nu echt een groene plek. Soms 
voelt het alsof je op Ibiza zit, heerlijk! 
En je zit ook nog eens aan het water 
met een steiger, dus dat is ook een 
enorme winst.” 

Aan het water
Vanaf de vlonder in de tuin kijkt 
Richard uit op het water en het 

centrum van Goedereede. Het is 
voor hem een inspirerend plekje 
om zijn teksten te schrijven en om 
met familie en vrienden te genie-
ten. “Ik heb heel vaak vrienden die 
een dagje overkomen omdat de 
omgeving zo heerlijk is en het strand 
is vlakbij. Dan gaan we lekker in de 
tuin zitten en ik maak op zo’n dag 
een grote pan mosselen. Lekker een 
wijntje erbij en een frietje van de 
buren, want die hebben de beste 

friet. Het is hier heel gemoedelijk en 
klein. Goedereede is officieel een 
stad, maar het is natuurlijk gewoon 
een dorp”, vertelt Richard. “En 
ondanks dat de tuin klein is, passen 
er aan de tafel zes mensen en als je 
een beetje opschuift acht.” 

Royaal groen
Om de kleine tuin te veranderen 
naar een groen wereldje waar je 
ontsnapt aan de drukte, is veel 

vooraf gegaan. Erwin en Richard 
hebben om de tafel gezeten om 
samen alles te bespreken en te 
bedenken. “De vlonder is gemaakt 
van hoogwaardig composiet vlon-
derplanken. Dit wordt niet glad en 
het lijkt net op hout. Er was overigens 
eerst een houten vlonder maar die 
lag veel lager. De nieuwe vlonder 
hebben we hoger gelegd, zodat 
de tuin dieper lijkt”, legt Erwin uit. 
“Verder hebben we twee Perzische 
slaapbomen in smalle potten 
geplant om wat hoogte te geven. En 
voor de verhoogde border aan de 
linkerzijde hebben we samen met 
een specialist de juiste gevel-natuur-
steen gekozen. Deze past weer mooi 
bij de flagstones.” 
Waar veel mensen volgens Erwin 
denken dat je in een kleine tuin 
alleen kleine planten kunt gebrui-
ken, is dat juist niet het geval. “Deze 
tuin van Richard is een compacte 
buitenruimte en vaak zijn mensen 
dan bang om te werken met royaal 
groen. Met kleine plantjes denken 
ze dat het groter oogt, maar dat is 
niet zo. Door veel groen te gebruiken 
creëer je juist een wereld waar je 
helemaal in kunt verdwijnen”, legt 
hij uit. “Ook verlichting is belangrijk 
in een kleine ruimte. Hierbij moet je 
goed onderscheid maken tussen 
sfeerverlichting en functionele 
verlichting. In deze tuin geeft die 
opgehangen feestverlichting weer 
een leuk effect.”

Lekker geklater
Richard heeft van nature geen 
groene vingers, maar hij is wel van 
de styling en compositie. Dat zorgt 
ervoor dat hij en Erwin een goed 
team zijn. “Ja en soms hebben we 
best wel eens een discussie hoor. 
Erwin houdt van strak design en ik 
ben iets barokker en ik vind het al 
snel gezellig met wat kaarsen erbij 
en die feestlampjes”, vertelt Richard. 
“Maar wat ik in deze tuin vooral 
belangrijk vond, is dat als ik er soms 
twee weken niet ben, mijn ouders 
niet meer heen en weer hoeven om 
alles water te geven. Dat is nu zo fijn 
want het hoveniersbedrijf Antwan 
Tuintotaal heeft een beregenings-
systeem aangelegd en doet het 
onderhoud, dus we hebben er geen 
omkijken meer naar.” 
Een ander belangrijk item in de tuin 
is de pergola. Erwin kwam eerst met 
een gepoedercoate, zwarte stalen 
pergola, maar Richard wilde graag 
robuust hout. “Nu vindt Erwin het 
ook fantastisch dus je groeit in zo’n 
proces ook naar elkaar toe.” Dit was 
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Legenda
1 hoge potten 
2 flagstones 
3 kant-en-klaar Hedera haag 
4 verhoogde border met waterelement 
5 pergola 
6 eettafel 
7 plantenbak 
8 vlonder 
9 lounge zitje

Planten in 
de verhoogde border 
• Calamagrostis x acutiflora (struisriet) 
• Carex morrowii (zegge) 
• Heptacodium miconioides (zevenzonenboom) 
•  Penstemon barbatus ‘Twizzle Scarlet’ 

(slangenkop)
• Phormium tenax (Nieuw-Zeelands vlas) 
•  Polystichum polyblepharum 

(glansschildvaren)

Planten in de hoge potten 
• Agapanthus africanus (Afrikaanse lelie) 
• Albizia julibrissin (Perzische slaapboom) 
• Muehlenbeckia complexa (-) 
•  Polystichum polyblepharum 

(glansschildvaren)
•  Trachelospermum jasminoides 

(Toscaanse jasmijn)

Planten in de smalle bak 
• Eucalyptus gunni 
• Fargesia rufa (niet woekerende bamboe) 
• Phormium tenax (Nieuw-Zeelands vlas)

Producten & materialen 
•  klimop haag: kant-en-klaar Hedera haag van 

Mobilane
• pergola: kastanjehouten ronde palen
• potten: Atelier Vierkant
• verharding: flagstones Blue Pakes
•  verlichting: In-Lite (behalve de  

feestverlichting)
•  vlonder: composiet vlonderplanken Millboard 

(Golden Oak), van AlterWood Nederland

TUINONTWERP 
Erwin Stam Tuinstudio
Rotterdam
www.erwinstam-tuinstudio.com 
insta: @estuinstudio 

TUINAANLEG   
Hoveniersbedrijf Antwan Tuintotaal 
Naaldwijk en Rhoon
www.antwantuintotaal.nl

Erwin Stam

ook het geval met het waterelement. 
In de oude tuin stond een strakke 
fontein die je kon verplaatsen. Wat 
Richard betreft mocht dit waterele-
ment plaatsmaken voor een mooie 
Franse fontein, maar Erwin kwam 
op het idee om het oude element in 
te graven. “Het is nu een heel strak 
en mooi watervalletje geworden. 
Dat geeft lekker geklater. Ik vind het 
heerlijk, sommige moeten er van 
plassen. Maar voor mij is het zeer 
geslaagd”, lacht Richard. 

Buitenkamer
Om de tuin helemaal compleet te 
maken, zijn Erwin en Richard samen 
op pad gegaan om meubels uit te 
zoeken. “Ik ben niet zo’n klant die 
een budget geeft en Erwin alles laat 
uitzoeken, nee ik wil zelf mee uitzoe-
ken. Dus zijn we samen gaan winke-
len. Ik wilde in deze tuin graag items 
die wat wolliger en gezelliger zijn. De 
stoelen moesten comfortabel zijn, 
maar wat zien ze er ook fantastisch 
uit hè”, zegt Richard. Naast de stoe-
len van Paula Lenti (Hora Barneveld) 
is er ook gekozen voor een poef, een 
staande lamp en mooie kussentjes 
waardoor de kamer als het ware een 
huiskamer in de tuin is geworden. In 
deze buitenkamer voelt Richard zich 
fijn en hij heeft aan dit project nog 
iets moois overgehouden. “Erwin 
is goed in zijn vak, maar het is ook 
gewoon een enorm fijne vent. We zijn 
inmiddels vrienden geworden en dat 
is natuurlijk heel bijzonder!”
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‘Ondanks dat de tuin klein is, passen er aan 
de tafel zes mensen en als je een beetje 

opschuift acht.’

‘De vlonder is gemaakt van 
hoogwaardig composiet 

vlonderplanken. Dit wordt niet 
glad en het lijkt net op hout.'


