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‘Het voelt
alsof je weer in 

Griekenland bent’
Marije Duijn vond het heerlijk om haar tuin in Amsterdam in te richten tot 
een mediterraan paleisje voor haarzelf, vriend Juriaan en kat Fonsi. Het 
inspireerde haar zo, dat ze een studie tot interieurstyliste ging volgen en 

mensen wil adviseren over de inrichting van hun woning. Het stel kon zich in 
deze nieuwbouwwoning met tuin helemaal uitleven, omdat deze casco werd 

opgeleverd en alle mogelijkheden voor hen nog open lagen. 
TEKST: NICKY VONKEN FOTO’S: SIETSKE DE VRIES

Tuin in blauw en wit

tuinscherm dat ze wit verfde en versierde met 
bloembakken. De pergola kleedde ze aan 
met lampionnen en slingers. Het idee van de 
pergola ontstond, omdat ze een veiligheidsnet 
over de vlonder wilden spannen, zodat speel-
goed en andere dingen die eventueel van de 
balkons vallen, niet letterlijk en figuurlijk roet 
in het eten zouden gooien. “En nu bleek het 
ideaal om decoraties aan op te hangen!”

Alles binnendoor
De tuin was het eerste wat Marije en Juriaan 
hebben aangepakt. Ze hadden daar volledig 
de vrije hand in, want ook de tuin werd ‘leeg’ 
opgeleverd. Je kunt de tuin alleen betreden  
via de voordeur van de woning, dus als alles  
binnen al klaar was geweest, dan had dat  
voor schade kunnen zorgen. “We hebben 
ongeveer vijf weken de betonvloer laten 
liggen, zodat we met spullen konden sjouwen. 
Het was ook de vraag of we alle spullen door de 
deur zouden krijgen, maar dat lukte allemaal 
precies. Zelfs een kleine graafmachine paste.” 

I
k beleefde heel veel plezier aan dit project 
en Juriaan zag mij ook altijd in de weer 
met spullen. Hij steunde me onmiddellijk 
toen ik opperde om er ook mijn werk van te 

maken”, vertelt Marije. Wie het niet zou weten, 
zou haast denken dat de tuin is ingericht door 
een professional terwijl ze het meeste ruim een 
jaar geleden al bedacht, toen ze werkte als 
business analiste. De verschillende kleuren die 
voor de tuin zijn gekozen, sluiten naadloos op 
elkaar aan. Het stel koos voor de kleuren blauw 
en wit als basis, omdat hen dit doet denken 
aan hun vakanties naar Zuid-Europa. “Het 
voelt een beetje alsof je weer in Portugal of 
Griekenland bent. En met uitzicht op de grote 
bomen achter onze tuin, in het midden van het 
appartementencomplex, lijkt het bijna alsof 
je in het bos woont in plaats van in de stad.” 
Kleurrijke phloxen, anemonen, hortensia’s en 
de wit bloeiende Toscaanse jasmijn geven 
een extra zomerse sfeer. Marije liet voor de
inrichting haar oog vallen op speelse ele-
menten, zoals een witte hangstoel en het 
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Marije en Juriaan wisten van tevoren al dat ze 
de tuin, 60 m2 groot, in drie delen wilden ver-
delen. Een gedeelte hadden ze gereserveerd 
voor het tuinhuis met openslaande deuren, 
het middelste gedeelte voor een gazon en 
andere beplanting en het gedeelte dat aan de 
woning grenst voor het vlonderterras. Sommige 
ideeën moesten ze aanpassen, omdat de tuin 
op kleigrond ligt. “Als we tegels zouden leggen, 
zouden die wegzakken en de grasmatten deden 
het ook niet goed in onze tuin. Het water liep 
niet goed weg en er is te weinig zon. Daarom 
hebben we, weliswaar tegen onze principes 
in, na verschillende pogingen om gras te laten 
groeien, toch voor kunstgras gekozen. Het is 
echter wel duurzaam kunstgras, omdat we 
het tweedehands hebben overgenomen.”

Genieten van de tuin 
Voor het stel stond vast dat ze een appartement 
met tuin wilden. “Eigenlijk was dit het enige huis 
dat helemaal aan onze wensen voldeed. We 
namen een risico door ons alleen voor dit huis 
in te schrijven. Maar de tactiek heeft gelukkig 
gewerkt.” Ze zijn beiden opgegroeid op het 
platteland en wilden laten zien dat ze groene 
vingers hebben. “We kregen natuurlijk veel 
tips van onze ouders, maar we merken dat we 
steeds meer dingen zelf onder handen kunnen 

‘We zitten het meest op de loungebank, maar ook 
in het tuinhuis is het fijn.’ Marije liet voor de 

inrichting haar oog vallen op speelse elementen, 
zoals een witte hangstoel.
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nemen. Onze ouders vinden het wel leuk om 
ons te helpen. Mijn vader is bijvoorbeeld goed 
in dingen in elkaar zetten, terwijl Juriaan en zijn 
vader graag bezig zijn met de beplanting. Ik  
kan ervan genieten als Juriaan ’s morgens en  
’s avonds een rondje door de tuin maakt en 
enthousiast is als nieuwe bloemen in bloei 
staan!” 
Behalve kat Fonsi, de koningin van de tuin  
die op het tuinhuis de wacht houdt over haar  
territorium, hebben ze ook andere dieren in  
de tuin. “We merken dat de slakken dol zijn  
op de hosta’s. Om ze op afstand te houden, 
hebben we enkele lavendelstruiken geplant.”

Knus paleisje
Een echt favoriet plekje hebben ze niet. “We  
zitten wel het meest op de loungebank”, vertelt 
Marije. “Maar ook in het tuinhuis is het fijn. We 
hebben er een kachel staan en een beamer, 
dus het is heerlijk om daar in de winter een film te 
kijken. In de zomer is het eigenlijk een verlengde 
van de tuin, mede door de openslaande deuren 
en de planten in het tuinhuis. In het woonhuis 

hebben we ook veel planten. Ook loopt de kleur 
van de muur in de woonkamer door in die van 
de schutting in de tuin, waardoor je eenheid 
creëert tussen de woonkamer en de tuin.” 
In de tuin is veel schaduw en ook binnen is het 
vrij donker. Daarom zijn ze op zoek gegaan 
naar binnen- en buitenplanten die niet heel 
veel zonlicht nodig hebben. “Een beetje meer 
zonuren zou fijn zijn geweest”, vervolgt Marije, 
“maar het blijft wel aangenaam warm in de 
tuin, waardoor je ’s avonds nog lang buiten 
kunt zitten. Binnen is het soms donker, dus 
de styliste in mij zou dat misschien nog aan 
willen pakken, zodat het wat lichter oogt.” 

‘Grasmatten deden het niet goed in onze tuin.  
Het water liep niet goed weg en er is te weinig zon.’

Kun je hulp gebruiken bij de inrichting 
van je woning of tuin? Neem dan een 
kijkje op www.studioyellowblock.com


