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MODERNE WATERTUIN

Voor tuinontwerpster Margriet Kok van Tim Kok Hoveniers was deze 
zonnige, 130 m2 grote achtertuin een ware uitdaging. Want de 
bewoners hadden véél wensen waaronder een vijver, schans- 

korven en een tweede terras met schaduwdoek. De bestaande palm 
moest behouden blijven en in hun nieuwe tuin wilden  
ze ook diverse herinneringen aan Azië een plek geven. 
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Drie stijlen, 
één geheel
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Drie stijlen, 
één geheel

① Overkapping van eikenhout met lichtdoor-
latend schaduwdoek, dat open en dicht geschoven 
kan worden. 
② Vlonder van eikenhout.
③ Gestuct muurtje met decoratieve waterloop. 
④ Strakke taxushaag die even hoog moet  
worden als de schutting.
⑤ Schanskorf, 1 m hoog. 
⑥ Zitelement, dat bestaat uit een schanskorf 
met een dek van vlonderdelen.
⑦ Strakke vijver, centraal in de tuin gelegen en 
goed zichtbaar vanaf de terrassen én vanuit de 
woonkamer. 
⑧ Stapstenen, gemaakt van op hun kant gelegde 
opsluitbanden van oud-Hollandse beton, afgewis-
seld met kunstgras. 
⑨ Vlak met beach pebbles om de verharding te 
doorbreken. 
⑩ Verharding van oud-Hollandse betontegels 
(grijs, 80 x 80 cm) afgewisseld met op hun kant 
gelegde opsluitbanden in een contrasterende tint 
(oud-Hollandse beton, carbon).
⑪ Twee dakmoeraseiken; deze zorgen voor 
hoogte en sfeer.
⑫ Vlonder langs de sloot; hier staat de barbecue. 
⑬ Moderne eikenhouten pergola, die een span-
nende doorgang naar de vlonder vormt. 
⑭ Chinese waaierpalm, die in de oude tuin op 
dezelfde plek stond. 
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GEGEVENS 

TUIN 
Achtertuin van 10 m breed en 13 m diep, 
gericht op het zuiden. De tuin grenst aan 
een sloot met daarachter een fietspad en 
gemeentelijk groen. 

WONING
Geschakelde twee-onder-een- 
kapwoning uit 2000.

BEWONERS
Gezin met twee opgroeiende kinderen.

WENSEN 
• moderne tuin met rechte lijnen
• enigszins Aziatische sfeer 
•  groot terras bij de woning
•  tweede terras met schaduwdoek
• vijver
• schanskorven
• stapstenen
• plek voor de barbecue
• monobeplanting

PLANTEN IN DEZE TUIN
•    Buxus sempervirens (buxus)
•   Clematis ’Early Sensation’ (bosrank)
•   Clematis ’Multi Blue’ (bosrank)
•   Festuca gautieri (zwenkgras)
•   Hosta ’Francee’ (hartlelie)
•    Hydrangea paniculata ’Limelight’ 

(pluimhortensia)
•    Liriope muscari ’Big Blue’ (leliegras)
•    Pachysandra terminalis ’Green Sheen’
•    Quercus palustris  

(moeraseik – dakvorm)
•    Salvia nemorosa (salie)
•    Salvia officinalis ’Purpurascens’ (salie)
•    Taxus baccata (venijnboom)

Het loungeterras bij de woning biedt 
een mooi zicht op de tuin.

Links: De bewoners voegden deze Boeddha na aanleg zelf toe. Ook andere Aziatische decoratieve elementen  
kregen een plek in de tuin. Rechts: De schutting bij de overkapping werd later door de bewoners geschilderd en ze 
hingen er twee mooie spiegels op. 

De stapstenen - 
afgewisseld met kunstgras - 
vormen een fraai ritme.
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‘De eigenaren van 
deze tuin hebben 

drie jaar in 
Singapore gewoond 
en daarom wilden 

ze een beetje 
Aziatische sfeer  

in de tuin.’
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Tim Kok Hoveniers
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Locatie Oud-Beijerland:
Zinkweg 134
3262 BE Oud-Beijerland  
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www.timkok.nl

Centraal in de tuin ligt de 
vijver met waterloop. Het 
bonte siergras (Carex) 
naast de vijver stond al 
in de oude tuin.

De tuin biedt veel 
zitgelegenheid, 

dit bankje is 
heerlijk om even 
een kopje koffie 

te drinken.

„De eigenaren van deze tuin hebben drie jaar in Singapore gewoond en wilden Aziatische elementen, 
zoals vazen, in het tuinontwerp verwerken. Ze hadden zelf al een moodboek gemaakt en hadden verschei-
dene wensen. Een palm en een taxushaag uit de oude tuin wilden ze bijvoorbeeld behouden, een groot 
terras dicht bij de woning was een must, er moest een nieuwe moderne vijver gerealiseerd worden en ook 
de vazen en bamboestokken uit Azië moesten een plekje krijgen. Het was een hele klus om drie stijlen in het 
ontwerp te verwerken en er toch één geheel van te maken. Drie stijlen? Ja, want een Aziatische sfeer in een 
moderne tuin, en de palm geeft toch een beetje een mediterraan gevoel.”

Tuinontwerpster
Margriet Kok: 


