
bloemenzee
De terp waarop het huis is gebouwd, bleek een cadeautje voor 
tuinontwerper Harry Pierik. ‘Een helling houdt warmte goed 
vast en alle planten krijgen genoeg licht. Binnen een jaar was 
het een bloemenzee. Voor je het weet ga je kopje-onder.’

kopje-onder in een

In deze serie lichten groenexperts
hun ontwerp van een nieuwbouwtuin toe. 

Aflevering 2: op een terp
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Op de voorgrond: loodkruid 
(Ceratostigma willmottiana), 

Sedum matrona en Geranium 
‘Jolly Bee’. Rechts Rosa ‘Bonica’.

Startpunt
 Nieuwbouw in de Mastenbroekerpolder 

tussen Zwolle en Kampen, waar vroeger de 
boerderijen op terpen werden gebouwd.  
In die traditie is een aantal vrijstaande 
woningen verschenen.

Uitzicht én privacy
 Een weids uitzicht is het probleem niet bij een 

terptuin, maar hoe creëer je tegelijkertijd 
voldoende beschutting en privacy? Ontwerper 
Harry Pierik liet zich niet van de wijs brengen 
en deed wat hij altijd doet: met vloeiende 
lijnen zette hij een tuin neer met een heel 
natuurlijke uitstraling. ‘Aan de zuid- en 
westkant van de woning, bovenop de terp, 
ligt een min of meer stenen terras. Een royale 
leefruimte die wordt omlijst door weelderige 
bloembedden, gemengde borders met vaste 
planten, grassen, bloeiende heesters en kleine 
bomen. Rondom mooi om naar te kijken en 
met name de hoge heesters, wilgen en andere 
bomen bieden voldoende privacy.’

Walhalla voor mens en dier
 Een tijdloze, harmonieuze tuin met veel 

verschillende soorten planten, als een 
reusachtig boeket waarop je niet snel 
uitgekeken raakt. Harry: ‘Hoe langer je kijkt, 
hoe meer details je ontdekt. Een walhalla  
voor vlinders en vogels, en bovendien met 
voldoende leefruimte: gras, een klein en een 
groot natuurstenen terras en een ingegraven 
trampoline voor de kinderen.’ 

 Drie trappen, waarvan de middelste zich het 
beste laat omschrijven als bordestrap, leiden 

naar de vlonder die langs het water ligt, 
waardoor je vanuit de tuin zo in een bootje 
kunt stappen. 

de puntjes op de i
 Is het veel werk om zo’n tuin mooi te houden? 

‘Dat valt wel mee. Door de juiste plantkeuzes 
te maken, is hij relatief onderhoudsvriendelijk. 
Ik houd ook graag een oogje op de tuin. 1 à 2 
jaar na de aanleg maak ik een afspraak met de 
eigenaars om de tuin letterlijk en figuurlijk door  
te lopen. Zij kunnen al hun vragen stellen, en 
ik geef onderhoudsadvies en zet zo de puntjes 
op de i.’

Tussen bloembed en 
trampoline (op de achtergrond) 

ligt het gazon dat voor een 
ruimtelijk effect zorgt.

Op het hellend vlak staan onder andere 
vlinderstruik (Buddleya davidii ‘Nanho 

Blue’) en pluimhortensia. Links vooraan: 
zomeraster (Kalimeris incisa ‘Blue Star’), 

rechts in het midden: kattenstaart.
Siergrassen als pijpenstrootje en ruwe 

smele verzorgen de luchtige toets.
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Nieuwbouwtuin

1. Net als toen:  
bouwen op een terp.
2. De tuinontwerper: 

‘De grond is kleiachtig en 
moest heel goed onkruidvrij 

worden gemaakt. Maar 
daarna was het een feest: 
de helling houdt zo veel 

warmte vast en alle planten 
krijgen zo veel licht,  

dat er al snel een zee van 
bloemen ontstond.’

3. De stenen trappen  
zijn geplaatst.

Wensen van de bewoners
	 •	natuurlijke	uitstraling	•	ook	mooi	
van	afstand	•	weids	uitzicht	•	
beschutting	•	genoeg	leefruimte	voor	
volwassenen en kinderen

Hellingproef

1

2

3



Harry Pierik maakt composities 
in groen die zich kenmerken 
door vloeiende lijnen en een 

natuurlijke uitstraling. Met een 
grote variëteit aan planten. 
Verrassend en spannend,  

en rustgevend en harmonieus. 
‘Na gesprekken met de 

eigenaars maak ik een ruwe 
schets die ik vervolgens ter 

plekke met de schop uitteken 
in het zand. Zo krijgen klanten 
een heel concreet idee van de 
indeling. Willen ze het terras 
groter of juist meer gras of 
border, dan kunnen ze dat 

aangeven. Ik streef met mijn 
ontwerpen een heerlijke, 
praktische leefruimte na, 
compleet met zithoek en 

zandbak, die tegelijkertijd een 
levend groen, driedimensionaal 

schilderij vormt.’

Adres: Harry Pierik tuinontwerp, 
Assendorperstraat 178, 
Zwolle, 038 – 422 05 64, 

tuinharrypierik.nl

Vorige maand kwam 
‘Paradijselijke tuinen’ van 

Harry Pierik uit. Hier komen in 
foto’s en tekst 9 ontwerpen 

aan bod die zijn aangelegd bij 
(semi)openbare ruimtes als 

een bibliotheek en museum. 

‘ ’
‘Met een schop 

teken ik de 
schets ter plekke 
uit in het zand’

vlonder

gazon

Tegen de helling van de terp 
bloeien ijzerhard, duizendknoop, 

vrouwenmantel en bijenkorfje.

De vaste planten zijn over het 
algemeen soorten die lang 
bloeien en waarvan dus lang 
kan worden genoten.

terras

trampoline

border

border

border

oprit

woning

border

trap

trap

trap

gazon

Nieuwbouwtuin

72    Home and Garden 

  
•			siergrassen: struisriet (Calamagrostis 

acutifolia ‘Karl Foerster’), smele 
(Deschampsia cespitosa ‘Gold-
schleier’) en diverse soorten Chinees 
prachtriet (Miscanthus sinensis) en 
pijpenstrootje (Molinia litoralis).

•		heesters: verschillende soorten 
vlinderstruik (Buddleja) en (pluim)-
hortensia (Hydrangea paniculata en 
serrata), gagel (Myrica gagel) en 
duindoorn (Hippophae rhamnoides).

•		vaste planten, o.a. ooievaarsbek 
(Geranium ‘Jolly Bee’), zonnekruid 
(Helenium ‘Rubinzwerg’), zonne-
bloem (Helianthus ‘Lemon Queen’),  
Kalimeris incisa ‘Charlotte’ en 
duizendknoop (Persicaria  
amplexicaulis ‘Rosea’).

•		bomen, o.a. verschillende soorten 
(olijf)wilg, sierpeer (Pyrus salicifolia), 
zilverlinde (Tilia tomentosa) en 
goudiep (Ulmus hollandica ‘Wredei’).

•		natuurstenen	staptegels	60	x	60	cm	
en terrastegels 90 x 90 cm

•	hardhout	voor	de	vlonders

 plantenlijstje 

bestrating


