
Paspoort
Wie: Marije Duijn, Juriaan Klomp en kat Fonsi

Soort tuin: stadstuin met mediterrane looks 

en ruim tuinhuis

Waar: Amsterdam

Grootte: 40 m2 en een tuinhuis van 20 m2

Grondsoort: klei

Ligging: beganegrondappartement 

met tuin op het zuidwesten

Bijzonder: het tuinhuis is omgeto-

verd tot extra woonruimte

Meer info: 

www.studioyellowblock.com
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V aak als je de sleutel van je nieuwe huis krijgt, begin 

je meteen met het interieur. Marije en Juriaan deden 

dat anders. In de zomer van 2017 kregen zij de 

sleutel van hun nieuwbouwappartement op de begane grond. 

Ze begonnen meteen met de tuin en het tuinhuis. Marije: 

“Het was praktischer om buiten te beginnen, we hebben 

geen achterom, dus al het materiaal moest door het huis. Er is 

zelfs een kleine graafmachine door onze huiskamer gegaan. 

Als dat over je net gelegde vloer moet…” Het uitdenken van 

alle woon- en tuinplannen was een eyeopener voor Marije. 

Als business analist werkte ze veel met processen en cijfers, 

maar nu ze zo bezig was met haar eigen huis, kwam haar 

creatieve kant naar boven en merkte ze pas hoe leuk ze dat 

vond. Inmiddels heeft ze een opleiding binnenhuisarchitec-

tuur afgerond en volgt ze nu nog een vervolgopleiding. Het 

nieuwbouwhuis werd zo niet alleen een nieuwe plek om te 

wonen, maar ook het startsein voor een nieuwe carrière als 

interieurontwerper. 

Kleine stadstuin,  
groot tuinhuis

Wat doe je als je een nieuw huis krijgt? Juist, je begint met de tuin! Marije Duijn en Juriaan Klomp 

creërden een urban jungle in hun nieuwbouwappartement met stadstuin en plaatsten een groot 

tuinhuis voor extra woonruimte. En toen ze nét klaar waren, besloot Marije het roer om te gooien 

en ook nog een nieuwe carrière te starten. 

TEKST LILIAN KORTEWEG FOTO’S SIETSKE DE VRIES
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Tiny tuin
In de tuin van 60 m2 werd meteen een fundering gelegd 

voor een tuinhuis van 20 m2. Hier kwam plaats voor een 

extra woon- en slaapkamer met badkamer en bij de 

aanleg is er rekening gehouden met ruimte en de aanslui-

ting voor een keukenblokje, zodat het een echt tiny house 

zou worden. Een heerlijke extra ruimte voor logés of 

natuurlijk voor Marije en Juriaan zelf. Ook de tuin werd 

aangepakt met een vlonderterras en een gazon. De tuin 

ligt tussen het huis en het tuinhuis in en krijgt, ondanks 

dat die op het zuidwesten ligt, weinig zon. “Het gazon 

bleek problematisch”, vertelt Marije. “We hebben veel 

hoogbouw om ons heen en de grond was zo aangereden 

tijdens de bouw dat het water niet kon wegstromen. 

Die combinatie van te weinig zon en altijd natte kleigrond 

zorgde ervoor dat gras gewoon niet wilde groeien. 

We hebben van alles geprobeerd: afgraven, losmaken, 

draineren. We hebben zelfs een put gegraven voor 

waterafvoer, maar in de winter ging het gras weer dood. 

Na drie pogingen hebben we uiteindelijk besloten om een 

deel met grind te bedekken en een klein stukje kunstgras 

te nemen. Dat hebben we tweedehands gekocht, een 

enigszins duurzaam alternatief. Echt jammer, we hadden 

zelfs − tot hilariteit van onze buren − al een grasmaaier 

en kantenmaaier aangeschaft voor ons kleine gazonnetje.”

TIP
Marije: “Met 

hangplanten creëer je 

hoogte en diepte. Dat werkt 

spannender en speelser, net 

als de pergola die het 

vierkant van de tuin 

doorbreekt.”
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1   Het vlonderterras met pergola en hangstoel. Marije:  

“De pergola heb ik met mijn vader gebouwd en bekleed met 

een veiligheidsnet − er vielen nog weleens dingen van de 

balkons van de buren − en nu heb ik meteen een plek voor 

hangplanten en lampen.”

2   Zicht richting tuinhuis.

3    Marije in de deuropening. “Het kamerscherm achter de 

loungebank geeft meer sfeer en een mediterrane uitstraling. 

Ik heb hem zelf wit gebeitst en er plantjes aan gehangen.”

4   De grote drakenbloedboom (Dracaena) op de grond heeft het 

niet gered. Om planten te beschermen tegen uitdroging staan 

ze hoger. Het plantentafeltje komt van Ikea.

5    Niet winterharde witte bacopa (Sutera cordifolia).

6   Vooraan graslelie (Chlorophytum) in messing hanger van 

Sissy Boy.

7   Er staan zelfs planten op de afzuigkap. Marije: “Ik vond het 

anders zo saai. Als we ze eraf halen, ziet het er heel kaal uit.” 

Ook in de wandrekken (Things I like Things I love) boven de 

tafel staan planten. 

Marijes urban jungle
Binnen koos Marije voor de planten met donkergroen blad en 

stevige bladeren, zoals kamerpalm (Zamioculcas) en vrouwentong 

(Sansevieria). Drakenklimop (Epripremnun aureum), klimop 

(Hedera helix) en Philodendron scandens hebben het ook naar hun 

zin en kan ze mooi ophangen of laten overhangen van een plank. 

Een nieuwe vingersboom (Schefflera) heeft zijn draai gevonden op 

een lichte plaats in huis. Buiten merkten Marije en Juriaan dat 

door de hoge en dichte begroeiing van de binnentuin minder licht 

in de tuin valt. Daar kozen ze voor hartlelies (Hosta), verschillende 

varens en hortensia’s (Hydrangea). Klimop bedekt de paal van de 

pergola en zit op een deel van de schutting. Op het andere 

schuttingdeel valt nog genoeg licht voor Toscaanse jasmijn 

(Trachelospermum jasminioides). Ook buiten zijn veel pot- en 

hangplanten te vinden. 
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Favoriete adressen
• De Vliegenzwam. “De winkel van mijn ouders. Ze 

runnen een B&B, theetuin en winkel gericht op houten 

speelgoed en cadeautjes.” www.vliegenzwam.nl

• Faire Oosten. “Leuke winkel voor woonaccessoires en 

lifestyleproducten, gericht op duurzaamheid.” 

www.hetfaireoosten.nl

• Things I like Things I love. “Voor wonen en mode.” 

www.thingsilikethingsilove.com

• Intercodam. “Voor tegels, badkamers en keukens. 

High-end, maar zo mooi.” www.intercodam.com

• Het Goed. “De kringloopwinkel in Zaandam.” 

www.hetgoed.nl 

• Fést Amsterdam. “Voor designmeubels en woonac-

cessoires.” www.festamsterdam.com 

• De Balkonie. “Een stadstuinwinkel, of eigenlijk 

balkonwinkel. De hele Javastraat is leuk om naartoe te 

gaan. Heel multicultureel, divers en inspirerend.” 

www.debalkonie.nl 

8   Marije: “Ik wilde geen tegels boven het aanrecht, dan kreeg je een 

scheiding tussen het eet- en kookgedeelte. Maar ik ben wel fan 

van tegels. Ik moest het zelf doen, maar ik wist niet hoe je tegels 

moet snijden, dus ik heb het zo uitgetekend dat dat niet hoefde. 

Inmiddels staat er ook een hele mooie koffiemachine, wat het een 

echte koffiehoek maakt.”

9   Marije: “De bank staat midden in de kamer. Tegen de muur zorgde 

dat we geen plek hadden voor de tv en bovendien als je grote 

elementen, zoals een bank, tegen de muur plakt, krijg je geen 

ruimtelijk gevoel.”

10   Doorkijkje vanuit de badkamer met Portugese tegels (Rotjen 

Basalto) naar de gele gang.

11   Zicht vanuit de gang naar de slaapkamer. Aan de decoladder 

hangt vrouwentong (Sansevieria). Op de slaapkamermuur een 

combinatie van tegels (Intercodam) en spiegels (Ikea, alleen in 

België). De kleden komen van de onlinewinkel Merel in Wonder-

land. 
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Kamerplantperikelen
Pas toen buiten de grote lijnen stonden, verplaatste het 

werk zich naar binnen. “Het huis is casco opgeleverd, dus 

alles moest nog gebeuren; de keuken, badkamer, vloeren. 

Gelukkig wisten we al een jaar van tevoren dat we dit 

huis zouden krijgen, dus de plannen waren al gemaakt.” 

Binnen staan en hangen veel kamerplanten, maar ook 

hier bleek licht een uitdaging. “Kamerplanten hebben 

zonlicht nodig, maar door de ver uitstekende balkons van 

de appartementen boven ons wordt veel licht weggeno-

men. Het is een fijne overkapping voor onze loungeset in 

de tuin, maar binnen moesten we rekening houden met 

minder lichtinval.” Daarnaast zorgde de vloerverwarming 

voor een ander probleem. De warmte verspreidt zich heel 

egaal over de woning, maar het zorgt ook voor een droog 

klimaat en een warme ondergrond. Net alsof je je 

kamerplant boven de verwarming zet. “In het begin 

gingen al mijn planten binnen dood, ik dacht echt hoe is 

het mogelijk, maar toen heb ik een luchtbevochtiger 

gekocht en sindsdien gaat het steeds beter. Daarnaast zet 

ik planten hoger, op tafeltjes, planken of ik hang ze op, 

zodat ze niet direct op de vloerverwarming staan.”
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12   De schutting buiten is in dezelfde blauwgrijze 

kleur geverfd als de muur in de woonkamer waar 

deze in doorloopt. Aan de schutting hangen 

insectenhuisjes tussen klimop (Hedera helix).

13   Het lage bankje (Ikea) achter de bank is een soort 

roomdivider tussen het zitten en eten. Hierop 

kunnen planten staan, zodat ze geen last hebben 

van de vloerverwarming.

14   Tuinhuis met de slaapbank. Achter de slaapbank 

een schuifdeur naar de badkamer.

15    Bijzettafeltjes met marmeren blad (Zuiver) met 

gipskruid (Gypsophila muralis) en vrouwentong 

(Sansevieria).

16   De koffiebar met krijtbord boven de piano. Marije 

speelt weinig helaas. Ze is te druk met haar werk 

en opleiding. 
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TIP
Marije: “Door een bank 

als een eiland midden in de 

ruimte te zetten in plaats 

van tegen een muur, maak 

je het optisch groter 

en luchtiger.”
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Tips voor kleine ruimtes
• Kies voor lichte vloeren en muren. Het licht 

weerkaatst hierop en dat geeft een ruimtelijk 

effect. Donkere kleuren zorgen ervoor dat 

een ruimte kleiner aanvoelt. Kleur gebruiken 

in accessoires en meubels kan wel heel goed.

• Maak gebruik van spiegels. Door de weerspie-

geling lijkt een ruimte twee keer zo groot. In 

een smalle woning hang je een spiegel aan de 

lange kant, waardoor deze breder lijkt. Als je 

hem aan de korte kant hangt, wordt de 

woning alleen maar langer.

• Ga voor modulaire meubels. Bijvoorbeeld een 

bank met een opbergfunctie of de bekende 

slaapbank. Voor een werkplek thuis kun je 

denken aan een uitschuifbare of opklapbare 

tafel. Werk de hoogte in. Als je alles op de 

grond zet, raakt het snel vol. Planten kun je 

bijvoorbeeld ophangen en meubels op 

pootjes geven een ruimtelijk gevoel en 

houden je vloer vrij.

14

15

16

Kleur in de schaduw
Omdat licht toch een dingetje is, heeft Marije ondanks haar voorkeur voor 

kleuren gekozen voor veel witte muren en lichte vloeren in huis. “Kleur 

maakt het dan toch donkerder. Ik probeer het met accessoires op te 

vrolijken. Het maakt je creatief, niet alles is mogelijk”, vertelt ze. Buiten en 

binnen is blauw favoriet, een herinnering aan hun tripjes naar de Middel-

landse Zee. Het geeft ook een mooi contrast met alle groene planten.  

Een uitspatting is de gele muur in de gang. “Eigenlijk een verwijzing naar 

onze reis naar Portugal, hier hangen ook allerlei vakantiefoto’s.” Marije 

heeft zich verdiept in de kleurenleer. “Je kunt online testen doen, waarbij 

je rood, geel, groen of blauw kunt ‘zijn’. Juriaan en ik zijn vooral blauw.  

We leerden elkaar kennen tijdens onze studie bedrijfseconomie. We zijn 

dus nogal van de controle hebben. Dat past bij blauw. Daarnaast is blauw 

de kleur van ruimte en vertrouwen. En natuurlijk heel belangrijk: we 

vinden blauw allebei een mooie kleur. Hoewel ik laatst de test nog eens 

deed tijdens mijn vervolgopleiding aan de stylingacademie en ik nu meer 

rood ben, een meer ondernemend type. Grappig is dat ondanks mijn 

voorliefde voor blauw, mijn studio Yellow Block heet. Als interieuradviseur 

probeer ik mensen te helpen hun huis te vernieuwen en geel is de kleur 

voor vernieuwing, en het voorjaar natuurlijk.” 
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