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Gezinstuin 
met allure
Een totaal verwaarloosde tuin aan de duinrand in 
Scheveningen werd omgetoverd tot een gezinstuin met allure. 
Dit dankzij het ontwerp van Aleid Westenberg, die een reeds  
aanwezige keermuur met fraaie trap verderop in de tuin liet 
terugkomen om het grote niveauverschil op te vangen.  
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: HANS MAHLER PHOTOGRAPHY TEKENING: ALEID WESTENBERG

De tuin is verdeeld in drie niveaus, de eerste keermuur 
(inclusief trappen) is authentiek. De nieuwe keermuur 
achterin de tuin is in dezelfde stijl opgetrokken. 
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„De tuin was helemaal overwoekerd toen ik er voor het 
eerst kwam. Helaas hebben we de meeste bomen en  
struiken moet kappen, want die waren te slecht om ze te 
behouden. Een belangrijk uitgangspunt voor mij was de 
reeds aanwezige oude keermuur, deze vormt de rode 
draad in de tuin want de tweede keermuur is daaruit 
ontstaan. De tuin bestaat hierdoor uit drie delen, wat vaak 
een mooie verhouding is. Vanuit de woning is er eerst het 
grote terras, dan een tussenniveau - spelen en terras - en 

dan een geheel beplant deel; de delen zijn van elkaar gescheiden door de keermuren.”
„De zichtassen in de tuin zijn belangrijk. De eerste zichtas eindigt bij de grote plantenschaal  
als blikvanger, de twee olijfbomen in het eerste tuingedeelte versterken deze as, net zoals de 
vlakken met natuursteen tegels in de bestrating van oude waalklinkers. Vanaf het tweede 
niveau is er weer een zichtlijn naar achteren, maar deze verspringt ten opzicht van de eerste 
zichtas. Deze as eindigt bij een cortenstalen bak met Pinus.”
„Op het hoogste niveau staan vijf groenblijvende magnolia’s, namelijk Magnolia grandiflora. 
Deze zorgen voor een wintergroen scherm om zó de achterliggende appartementen aan  
het zicht te onttrekken. Ik heb gekozen voor magnolia’s op stam en niet voor laag vertakte 
exemplaren zodat je tussen de stammen door de tuin nog kunt zien. Het verticale accent in 
deze tuin moet nog sterker worden; de bomen moeten nog groeien en ook de veranda en  
het tuinhuis moeten nog worden geplaatst.”

Tuinontwerpster 
Aleid Westenberg: 

GEGEVENS 

TUIN
Achtertuin van 15 m breed en 23 m 
diep, gericht op het noordwesten. Dit 
tuingedeelte heeft een niveauverschil 
van ruim 2 m. Voortuin van 10 m diep, 
gericht op het zuidoosten. 

WONING
Royale twee-onder-een-kapwoning uit 
de jaren ’30. 

BEWONERS
Gezin met drie kinderen. 

WENSEN
• lekkere leefruimte
• speelplek voor de kinderen
• kunstgras
• veranda (nog niet gerealiseerd)
• tuinhuis (nog niet gerealiseerd)
• bestaande keermuur met trap 
behouden
• appartementen uit het zicht

‘Een belangrijk uitgangspunt voor mij was de oude keermuur, 
deze vormt de rode draad in de tuin.’

In de tuin kan het ’s zomers 
erg warm worden. Planten 
zoals lavendel, Verbena 
bonariensis en olijfboom 
doen het hier geweldig. 
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Woon je ook in  
de kuststrook?
Vijf wintergroene magnolia’s op stam (Magnolia  
grandiflora) onttrekken achterin deze tuin het zicht op 
de achtergelegen appartementen. Deze magnolia’s 
zijn winterhard tot zo’n -18 ºC en kunnen daarom wél  
in de kuststreek maar - uit voorzorg - beter niet verder 
landinwaarts worden geplant. Plant Magnolia  
grandiflora altijd op een zonnige en beschutte plek. 

Zicht vanaf het hoogste niveau, de  
cortenstalen bak met Pinus (links) vormt de  

blikvanger aan het einde van de tweede zichtas. 

Eén zichtas loopt vanaf 
het eerste niveau door in 
het tweede niveau en ein-
digt bij een grote schaal 
met Hebe als blikvanger. 

Het niveau dat aansluit bij 
de woning bestaat uit een 
groot terras, aan de woning 
komt ook nog een veranda. 
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‘De tuin bestaat uit drie delen 
wat vaak een mooie  

verhouding is. Deze delen  
liggen op verschillende 
niveaus en worden van  

elkaar gescheiden door twee 
fraaie keermuren.’

Zicht vanaf de garage. 
De tuin oogt één jaar na 
aanleg al erg groen. 

Het loungeterras op het 
tweede niveau geeft een 
mooi zicht op de tuin. 

Het vak met lavendel 
zorgt voor een heerlijke 

geur bij het terras. 



2014 TUINONTWERP |89

TUIN OP NIVEAU

De voortuin

De beplanting in de voortuin bestaat uit drie leibomen en  
het sierlijke prachtriet Miscanthus sinensis ’Gracillimus’  
- geplant in een licht slingerende lijn - omgeven door de  
wintergroene bodembedekker Pachysandra terminalis.

De lei-amberbomen (Liquidambar styraciflua) houden inkijk vanaf straat tegen. 

Tussen de Pachysandra zijn sieruien 
(Allium ’Purple Sensation’) geplant. 
Deze bloeien in mei-juni maar zijn ook uitgebloeid nog mooi om te zien.
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HET ONTWERP 

woning

garage

kunstgras

PLANTEN IN DEZE TUIN
• Anemone x hybrida ’Honorine Jobert’
• Campanula poscharskyana
• Euphorbia amygdaloides var. robbiae
• Festuca glauca
• Geranium ’Jolly Bee’
• Lavandula angustifolia ’Munstead’
• Liriope muscari
• Matteuccia struthiopteris
• Pennisetum orientale
• Persicaria ampexicaulis ’Alba’
• Verbena bonariensis

De grote, nieuw geplante Acer shirasawanum  
’Aureum’ geeft direct al sfeer aan het terras.

In de oude keermuur groeien allerlei muurplantjes, 
zoals deze scheefkelk (Iberis sempervirens).

Op de ontwerptekening is goed te  
zien dat het laatste deel helemaal 
beplant is; hier staan onder meer  
vijf groenblijvende magnolia's.

TUINAANLEG 

Plant Plan
Hoogeind 62 
3465 HD Driebruggen 
tel. (0031) (0)348-50 17 34
www.plantplan.nl

PRODUCTINFO 

Cortenstalen bakken:   
www.potmaat.nl
Grote plantenschaal: Pregiate 
Manifatture Toscane
Kunstgras: Fivestar Windsor Lawn
Loungebank, tuintafel en stoelen:  
B&B Italia
Ronde stoelen: www.onetosit.nl

TUINONTWERP 

Aleid Westenberg  Tuindesigns
Statenlaan 134A 
2582 GW Den Haag   
tel. (0031) (0)70-345 36 10 
tel. (0031) (0)6-53 76 30 12
www.tuindesigns.nl
 


