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Kom binnen in 
Janneke’s
stadstuin
Janneke Brinkman is dol op tuinen

en tuinieren en laat ons meekijken

in haar symmetrische stadstuin,

waar wit, blauw en zachtroze een

rustgevend kleurenpalet vormen. 

Het lijken wel grote sneeuwvlokken,
de bloemen van de hydrangea.
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”Ik geef het eerlijk toe: ik heb een tuintic. Ik
móet even naar iedere tuin kijken waar ik
langskom. Toen wij vier jaar geleden dit huis
aan een Leidse singel kochten, was de tuin niet
meer dan een betegeld plein. Er moest dus
echt iets van worden gemaakt. Ik heb er, in
tegenstelling tot bij mijn vorige tuin, ditmaal
een tuinarchitect bijgehaald, omdat ik behoef-
te had aan het advies van een deskundige.
Samen zijn we op het ontwerp van een echte
stadstuin gekomen, die wat stijl betreft in 
harmonie is met het historische karakter van
ons huis. De tuin is vierkant en de inrichting 
is dan ook symmetrisch. In het midden heb-
ben we een rond middenperk gecreëerd met

een vaas op een sokkel en op de hoeken zijn
ook perken, eveneens met vazen op sokkels.
Om de perken heen staan geschoren buxus- 
en taxusstruiken. Al met al is het een vrij for-
mele tuin geworden waar ik heel blij mee ben.
En al mijn favoriete planten hebben een plekje
gekregen. In het middenperk staan de rozen en
de lavendel en tientallen witte tulpen. Ik ben
ook dol op euphorbia, hortensia, ridderspoor,
astilbe en valeriaan, die vrijwel de hele zomer
bloeit. Mijn trots is een prachtige campanula,
de Loddon Anna, die de hele zomer lang teer
blauw bloeit. Maar er groeien en bloeien ook
andere van mijn lievelingsplanten, zoals de
helleborus, de hydrangea of sneeuwbal, vrou-

< Plattegrond van Janneke’s voortuin

1. In de potten staan grote agaves.

2. Witte lobelia’s in de pot

3. In dit perk: lichtblauwe ridder-
sporen, roze valeriaan, bloeiende
hosta’s, campanula en in de vaas
witte geraniums.

4. (v.l.n.r.) Eduard (29), Christine
(27) en Henriette (21)

’Al mijn favoriete
planten hebben een plekje 
gekregen in de tuin’
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wenmantel en monnikskap. De boompioen is
overgeplant uit onze vorige tuin. Hij heeft van
dat mooie geveerde blad en er komen schitte-
rende witte bloemen aan. Onze tuin ligt pal op
het zuiden en dus hebben we de hele dag zon.
Verrukkelijk, maar ik moet goed in de gaten
houden of de planten niet verdrogen. Het be-
tekent dat ik dagelijks flink in de weer ben met
de gieter, maar dat is eigenlijk wel een prettig
klusje. In het voorjaar doe ik violen in de
bloembakken, in de zomer vervang ik die door
petunia’s en geraniums en in de winter worden
de vazen en bakken gevuld met bessenstruikjes
en klimop. Omdat onze tuin niet zo heel groot
is, maak ik het wat kleuren betreft niet al te

bont. Daarom werk ik graag met wit, blauw
en zachtroze. Ook al lijkt deze stadstuin op
het eerste gezicht minder onderhoud nodig 
te hebben dan mijn vorige tuin, toch besteed
ik er dagelijks zeker twintig minuten aan.
’s Ochtends haal ik het onkruid en de uitge-
bloeide bloemen weg. En iedere dag slakken
rapen, is ook noodzakelijk. Ik vind het een
heerlijke plek. Als Elco in de zomer ’s avonds
op tijd thuis is, gaan we samen met een glas
wijn en wat hapjes even rustig zitten. Dat is
zo’n gelukzalig moment.”

5. Langs het ronde middenperk
staat een haagje van buxus, erin
bloeiende lavendelstruikjes en
rozen.

6. Een deel uit het thee- en ontbijt-
servies Fruit & Flowers van de JBS
Home Collection, ontworpen door
Janneke Brinkman-Salentijn (ver-
krijgbaar bij alle vestigingen van
Blokker).

In de late avondzon
geuren de bloemen en
ademt alles rust
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