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joke gerritsma tuinontwerpster

Joke Gerritsma woont met haar man 
en hun twee opgroeiende dochters in 
Gauw, een dorp op het weidse Friese 
platteland bij Sneek. De woning heeft 
de uitstraling van een kleine woon-
boerderij, met een oud voorhuis 

waarin de entree en de woonkeuken 
liggen. De uitbouw erachter bevat de 
ruime woonkamer en dateert uit 1978, 
maar werd wel met oude Friese geel-
tjes in authentieke stijl opgetrokken. 
De woning ligt als het ware op de 

tweede rij - achter andere huizen - op 
een ruim perceel van 750 m2, dat via 
een steeg naar de voordeur en via de 
voormalige garageoprit in verbinding 
staat met de straat. ,,We wonen hier nu 
zo’n dertien jaar’’, vertelt Joke, ,,maar 

vanwege de tijd en de kosten hebben 
we de tuin gefaseerd aangelegd. De 
tuin is onderverdeeld in drie stukken: 
een zijtuin tussen het huis en de  
sloot, een royale achtertuin en de 
voormalige oprit naar de garage. Bij 
elkaar heel wat grond, maar het moet 
ook allemaal onderhouden worden!’’

Zijtuin met veranda
,,De zijtuin langs de sloot hebben we 
dertien jaar geleden als eerste aange-
pakt. Vroeger was dit een aflopend 
talud naar de sloot, met kruipende 
coniferen. Door zowel een keerwand 
in het water als naast het pad langs  
het huis te maken, ontstond er een  
tussenplateau. Daar heb ik rozen- 
perken gemaakt in een patroon van 
buxushaagjes, omringd door grind-
paadjes. Ook staan er seringen en het 
rode sierappeltje Malus ’Red Sentinel’, 

toen tuinontwerpster joke gerritsma vier leilinden kon krijgen die gerooid zouden worden, 
vormde dat het startsein om haar achtertuin grondig op de schop te nemen. Leilinden passen immers 

beter bij een moderne strakke tuin, die ze zelf ontwierp en samen met haar man aanlegde.
TeksT: José Wilmering FoTo’s: Joke gerriTsma, shuTTersTock

De achtertuin (19,5x16 m) is ingedeeld door buxushaagjes, 
met diverse terrassen en smalle borders. in het midden de vier 
leilinden op rij, rechts daarvan het gazon met staptegels en de 
zitkuil. rechtsboven het overkapte vlonderterras.

De karakteristieke 
scheefgegroeide 
pruimenboom bleef 
behouden, rechts 
de eethoek op grijs 
basaltsplit met 
daarachter het 
vlonderterras. 

Achter het woon-
huis ligt de ruime 
achtertuin, met een 
gazon met stap-
stenen die naar de 
zitkuil leiden. 

De vier leilinden 
leidden tot een strak 
tuinontwerp met  
een zitkuil, waarin  
het opblaasbare 
zwembad past. 

Joke voor de blauw-
lila border onder 
de leilinden, met 
onder meer Nepeta 
’Walker’s Low’, 
Geranium Rozanne, 
Eryngium en Allium. 

Moderne tuin 
met speelse niveauverschillen

Ligging het perceel 
ligt achter twee andere 
huizen en is via een 
steeg en de oprit met 
de straat verbonden; 
langs de rechterzijde 
loopt een sloot. De 
achtertuin ligt op het 
noordoosten. 
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zodat er in de zijtuin het hele jaar iets 
aantrekkelijks te zien valt.’’ 
Pal voor de veranda bij de keuken 
maakt de sloot een haakse bocht, om 
uiteindelijk uit te komen bij het 
Sneekermeer. ,,Daardoor heb je vanaf 
de veranda een prachtig uitzicht; in  
de verte kon je de skûtsjes op het 
Sneekermeer zien varen! Inmiddels  
is er helaas een woonwijk tussen 
gebouwd, maar gelukkig grenst onze 
tuin aan een sportveld zodat we nog 
steeds vrij zitten. Het is hier heerlijk 
landelijk wonen, vanaf onze eigen  
steiger kun je met je bootje zo het 
water op’’, vertelt Joke enthousiast. 
Tegen de veranda bloeit een uitbun-
dige roze klimroos. ,,De naam weet  
ik niet meer, want ik heb hem ooit  
voor 1 gulden 79 bij de supermarkt 
gekocht: een geweldige koop! In die 
tijd werkte ik in de reisbranche, dus 
tuinen ontwerpen was nog niet mijn 
vakgebied. Op een gegeven moment 
heb ik een paar tuinen voor vrienden 
getekend. En vier jaar geleden heb ik 
de opleiding  Tuinarchitectuur afge-
rond. Toen ben ik officieel begonnen 
als tuinontwerper. 
Twee jaar geleden ging ik regelmatig 
met een hovenier op stap, waarbij ik 
meehielp bij de aanleg van mijn eigen 
ontwerpen. Zo krijg je een nóg betere 
kijk op de technische kant van het vak. 
Inmiddels gebruik ik de rozenperken 
in de zijtuin ook om allerlei planten-
combinaties uit te proberen. Zo zijn  
er allemaal verschillende hoekjes  
ontstaan van rozen met vaste planten, 
vingerhoedskruid en bollen als Allium 
’Gladiator’ en tulpen.’’

Leilinden
De achtertuin ligt op het noordoosten, 
maar door het royale formaat heb je 
altijd wel ergens zon. Langs de sloot-
kant is hij afgeschermd door een haag 
van coniferen. ,,Niet mijn eerste keus’’, 
vertelt Joke, ,,want ik vind een beuken-
haag met zijn goudbruine winterblad 
veel mooier. Maar deze dichte haag van 
Thuja occidentalis ’Frieslandia’ biedt meer 
beschutting tegen de harde wind vanaf 
het Sneekermeer en geeft veel privacy. 
Sinds die hagen op hoogte zijn, zit je 
hier veel prettiger.’’ 
,,De achtertuin was vroeger in cottage-
stijl, met zelf gestekte buxushaagjes in 
organische vormen rondom borders 
en een ruim gazon’’, legt Joke uit. 
,,Maar met opgroeiende kinderen en 
mijn eigen bedrijf werd het veel te 
bewerkelijk. In het najaar van 2010 
werd ik gebeld of ik belangstelling had 
voor vier leilinden; ze zouden bij een 
verzorgingstehuis gerooid worden. 

Die moest ik dan wel de volgende dag 
ophalen! Met dank aan een behulp-
zame hovenier hebben we de bomen 
naar mijn tuin verplaatst; we hadden 
vier man nodig om ze te versjouwen!’’ 
Die vier geredde leilinden vormden  
de aanleiding om de hele achtertuin 
om te gooien. ,,Leilinden vind ik  
minder passen bij organische vormen, 
ze vragen om strakke lijnen’’, vertelt 
Joke. ,,Daarom heb ik toen een tuin-
ontwerp met buxushaagjes op rechte 
lijnen gemaakt, want die kun je wel 
verplanten. Ook zocht ik een oplossing 

voor het opblaasbare zwembad. Dat 
liet ’s zomers lelijke plekken achter op 
het gazon en viel met zijn felblauwe 
kleur ook erg op. Daarom wilde ik het 
verdiept plaatsen, op een ondergrond 
van tegels. Zo kwam ik op het idee om 
een zitkuil te creëren, die aan de maat 
van het zwembad is aangepast. Andere 
uitgangspunten bij het ontwerp waren 
het behoud van de karakteristieke, 
scheefgegroeide pruimenboom en  
de aanleg van een ruim vlonderterras 
achterin naast de garage, waar eerst 
grindtegels lagen.’’

Met emmer en waterpas
,,Je kunt de aanleg natuurlijk uit- 
besteden, maar daar hadden we geen 
budget voor, dus dat hebben we zelf 
gedaan. De zitkuil hebben we emmer 
voor emmer uitgegraven, waarna mijn 
man hem heeft aangelegd. De wanden 
bestaan uit vier lagen strakke Linea-
blokken; vooraf had ik de verdeling 
exact uitgerekend, zodat het mooi zou 
uitkomen. We zijn er trots op dat dit zo 
goed gelukt is, want we hadden geen 
laser om de eerste laag uit te zetten. 
De vloer bestaat uit grote tegels van 
bluestone, afgezet met een randje wit 
grind rondom als contrast met de 
Lineablokken die bijna dezelfde kleur 
hebben. Het trapje is afgewerkt met 
platen bluestone. Rondom staan 
buxushaagjes, zodat je binnenin met  
je hoofd uit de wind zit en tegen het 
groen aankijkt. 
Voor de zitkuil ligt een gazon met 
grijze staptegels. Omdat je nu vanuit 
het huis over het gazon en de zitkuil 
heen kunt kijken, geeft dit een heel 
ruimtelijk beeld. Vrienden zeggen ook 
dat de tuin nu veel groter lijkt!’’ 

De bamboestengels boven het vlonder- 
terras zorgen voor aangenaam gefilterd 
licht. De bamboestengels werden aan een 
extra lat bevestigd, twee druiven zoeken 
hun weg over het dak. 

Met dank aan een behulpzame 
hovenier werden de leilinden 
van de tuin bij een verzorgings-
tehuis overgebracht naar 
Joke’s achtertuin. 

De zijtuin ligt rechts 
van het huis, met een 
aanlegsteiger, de 
veranda met uitzicht 
over de sloot en rozen-
perken in een patroon 
van buxushaagjes. 

Een trapje geeft toegang tot het tussenniveau langs de sloot met de aanlegsteiger.

Ontwerptips van Joke

1 herhaling & contrast Herhaal 
materialen en kleuren voor een-

heid tussen huis en tuin. Contrast 
houdt het spannend en laat de vorm 
goed uitkomen, zoals het randje wit 
grind tussen de grijze wanden en de 
tegels van de zitkuil. 

2 niveauverschillen Staan speels 
en geven veel ruimtelijk effect. 

3 hergebruik Veel materiaal kan 
opnieuw worden gebruikt, zoals 

grindtegels of de bamboestokken 
voor het transparante dak boven het 
vlonderterras. 

4 Blikvangers Joke behield de 
oude pruimenboom en ontwierp 

de tuin eromheen. Van de buxus-
bollen in de haagjes langs het pad 
maakte ze strakke kubussen. 

5 Bloembollen Ideaal voor extra 
lentebloei en -kleur; combineer 

verschillende tinten voor een  
sprankelend effect. 

6 u-elementen Opgestapeld en 
gevuld met houtblokken vormen 

ze een bijzonder wandje om iets aan 
het zicht te onttrekken.

7 Verlichting Mooie elementen in 
de tuin, zoals de kromgegroeide 

pruimenboom, kunt u voor extra 
sfeer van onderaf uitlichten met 
spotjes. 
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Natuurlijk ging niet alles bij de aanleg 
in één keer goed. ,,Tussen het gazon en 
de zitkuil loopt een pad naar de oude 
pruimenboom; dat is van oude Friese 
geeltjes, net als het huis. Na aanleg van 
de zitkuil bleek dat pad vijf centimeter 
te laag te liggen, zodat ik het voor de 
tweede keer heb gestraat!’’ 

Groen met kleur
In de tuin werkte Joke veel met buxus-
haagjes. Daar stonden eerst ook buxus-
bollen tussen, maar toen die te ver over 
het pad hingen, heeft ze de zijkanten 
tot strakke kubussen gesnoeid. ,,De 
hagen houden de tuin ook ’s winters 
attractief. Het snoeien moet allemaal 
vóór de langste dag, dus dat is best veel 
werk; dan sta ik al voor zeven uur in de 
tuin, als iedereen slaapt en de natuur 
net wakker wordt. Heerlijk!’’ 
Groen vormt de basis, maar in de 
zomer nemen de bloemen het over. 
,,Onder de leilinden heb ik vorig jaar 
twee borders aangelegd, waarin van 
vroeg tot laat in het jaar wel iets bloeit. 
Als basis koos ik Nepeta ’Walker’s Low’, 
daar komt niet zoveel onkruid tussen. 
Dat heb ik gecombineerd met Geranium 
Rozanne, die tot oktober bloeit, en 
mijn favoriete plant Erysimum ’Bowles’ 
Mauve’. Verder staan er witte lavendel, 
blauwe irissen, monnikskap, Eryngium, 
Campanula glomerata ’Superba’ en Verbena 
bonariensis. Kniphofia ’Alcazar’ vormt een 
vrolijk oranje accent. Ook zet ik overal 
bolletjes tussen, zoals witte druifjes, 
tulpen en Alliums - wat dat betreft is 
Jacqueline van der Kloet zeker mijn 

voorbeeld! Op de voorgrond groeien 
Carex ’Silver Sceptre’, Phuopsis stylosa en 
Heuchera, waar ik nog wat bolletjes van 
kievitsbloemen tussen heb geplant. 
Vorig jaar heb ik de leilinden en de 
pruimenboom uitgelicht met spots op 
een prikpen. InLite heeft een systeem, 
waar je op elk punt spots tussen kunt 
zetten. Als je bomen van onderaf uit-
licht en de spots verdekt opstelt, geeft 
dat een heel sfeervol effect!’’
Het vlonderterras achterin heeft Joke 
iets verhoogd aangelegd, want zo 
zegt ze: ,,Niveauverschillen houden 
de tuin speels. En ik wilde graag 
gladde planken omdat ik dat mooier 
vond; eenmaal per jaar maak ik ze 
schoon en zet ze in de teakolie. Het 
dakje boven het terras is gemaakt van 
bamboestokken; de hovenier voor 
wie ik bij een klant 200 Hedera’s had 
geplant, wilde ze weggooien. Ik had 
net een boek gelezen over Cradle-
to-Cradle, waarbij je afvalmateriaal 
opnieuw als grondstof kunt zien. Dus 
zei ik: ‘Zonde van het materiaal, lever 
ze maar bij mij af dan bedenk ik er 
wel iets mee!’ ’’ De bamboestokken 
zette Joke met draad op een balk vast, 
als luchtige overkapping boven de 
vlonder. ,,Er komt prachtig gefilterd 
licht doorheen, waardoor dit een 
heerlijk plekje is om te zitten of met 
de laptop te werken. Er groeien twee 
druiven, waarvan ik de trosjes tussen 
de stokken door naar beneden trek. 
Verder staat er een blauweregen en 
aan de andere kant een klimroos, 
zodat er in die hoek altijd wel wat 

bloeit. De grindtegels die hier lagen, 
zijn hergebruikt voor de paden rond 
de zitkuil. Ze liggen in molenwiek-
verband, waarbij het centrum weer 
met Friese geeltjes is opgevuld. Door 
materialen of kleuren te herhalen 
creëer je eenheid’’, legt Joke uit. 

Oprit als kinderparadijs
,,Omdat we op de lange oprit de auto 
al bij de straat kwijt konden, hebben 
we de garage omgebouwd tot sauna 
en sportruimte. Door halverwege de 
oprit een haakse schutting te plaatsen 
ontstond een extra stuk tuin, met plek 
voor het tuinhuisje als speelruimte 
voor de kinderen. Ook de trampoline 

verhuisde hierheen; die heb ik aan het 
zicht onttrokken met een decoratief 
wandje van U-elementen, opgevuld 
met houtblokken. 
Om de boel wat op te vrolijken hebben 
we de schutting purperpaars geverfd, 
mijn lievelingskleur! Daartegen 
groeien bijpassende planten, zoals de 
klimmer Akebia quinata met purperen 
bloemetjes en paarse asters. Tulpen in 
sprankelend oranje en purper geven  
in de lente extra kleur, samen met 
Erysimum ’Bowles’ Mauve’ en Alliums’’, 
vertelt Joke. ,,Drie bolcatalpa’s en sier-
grassen als Pennisetum zorgen ervoor 
dat ook dit stukje voormalige oprit 
echt een tuin geworden is!’’ 

Het tuinhuisje, dat als speelhuis voor de kinderen dient.

MateriaLen joke gebruikte een mix van oud en nieuw: oude Friese geeltjes voor het klinkerpad, her-
gebruikte grindtegels en antracietgrijze staptegels, zitkuil van grijze Lineablokken met bluestone terras-
tegels (60x60 cm), wit grind, grijs basaltsplit voor het terras met de eettafel, vlonderterras van hardhout 
met overkapping van bamboestokken, betonnen u-elementen met houtblokken.

Dochter Irsa 
helpt mee bij 
de aanleg van 
het klinkerpad 
van oude Friese 
geeltjes. 

Joke Gerritsma 
Tuinontwerpen
Boeijengastraat 29
8627 SC Gauw (NL)
Tel. (0031) (0)515-52 08 86 
of (0031) (0)6-27 39 49 16
www.jokegerritsmatuinontwerpen.nl

De VoorMaLige 
garageoprit 
(6x10 m, ten dele links-
boven afgebeeld) met 
gazon en bolcatalpa’s 
bevat een speelhuisje 
en de trampoline. 

De voormalige oprit werd met bolcatalpa’s en Pennisetum een echt tuintje.

De oude pruimenboom vormt een karakteristiek element in de tuin, ’s avonds wordt hij 
sfeervol met spots uitgelicht. 

Het tuinontwerp
Muurtje van U-elementen, opgevuld met hout

Leilinden

Pad van oude 
Friese geeltjes

Laurierkers
in leivorm

Stam van 
bolconifeer

Buxushaagje

Pad van 
grindtegels 

Overkapping van 
bamboestengels, 
begroeid met druif

Pergola met blauweregen

Verhoogde hardhouten
 vlonder

Zitkuil van Bluestone tegels

Basalt split

Oude pruimenboom

Pluimhortensia in pot

Coniferenhaag 
(Thuja ’Frieslandia’)

Rozenperken en
vaste beplanting

Grind Limburgs wit

Windscherm

Klimroos

Trap van Bluestone tegels

Picknicktafel

Steiger

Steeg naar straat

Catalpa

Pad naar straat

Gazon

Garage

Schuur Gazon

Terras

Terras

Woonkamer

Hal

Bij-
keuken

Keuken
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