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Tuinontwerper Pierre van der Heiden: 
,,Deze tuin was voor mij echt een uitda-
ging omdat er al een conceptidee lag. 
Dit huis van Piet Boon heeft de sfeer van 
een beach house op Long Island en het 
achterliggende idee was dat het huis 
de doorgang tot het strand vormt. Als je 
de voordeur en de openslaande deu-
ren aan de achterkant openzet is er een 
doorzicht dwars door de woning heen. 
In de achtertuin loopt deze lijn door in 
het uitgespaarde pad en verderop, via 
een stukje grasland, in de steiger in het 
water. Er is één nadrukkelijke plek om uit-
gebreid te kunnen tafelen, dicht bij de 
keuken, onder de vier platanen. De 
andere kant is bedoeld voor de kinde-
ren. Dit gedeelte heeft een losse sfeer; 
met een boomstam, een paar pollen 
gras en een tipi om de strandsfeer 
zoveel mogelijk voelbaar te maken. 
Het siergras, Miscanthus, is bedoeld om 
de grens van de tuin naar het achterlig-
gende landschap te vervagen, want 
aan de rand van de vaart staan rietpol-
len. De schutting bestaat uit gevlochten 
wilgentenen die zijn dichtgestuukt met 
leem. Hierin is aan één kant van de tuin 
een horizontale uitsparing gemaakt om 
de breedte van de kavel te benadruk-
ken. Ook zie je nu, als je buiten aan tafel 
zit, het groen en de vaart. We hebben 
geprobeerd met zo min mogelijk ingre-
pen een zo maximaal mogelijk effect te 
krijgen. Gekozen is voor stoere materia-
len en grote lijnen. En er zijn vooral grijs-
tinten toegepast omdat ook in de 
woning veel grijs hout en zink zijn 
gebruikt. Qua kleurstelling lopen bin-
nen en buiten naadloos in elkaar over.”

De door piet Boon ontworpen woning van nicole Cordia - ontwerpster van kinderkleding en voorheen 
van interieurs - en Rik Ledder is gelegen in IJburg maar ademt de sfeer van een beach house. ook de 
tuin geeft een op en top strandgevoel. nicole maakte zelf het concept voor de tuin, Pierre van der 
Heiden van tuinontwerpbureau Donders! & van der heiden werkte dit uit tot een ontwerp.  

tekst: annemarie görts Foto’s: henny van Belkom tekening: Pierre van der heiden

trandsfeer
in IJburg

S
vier dakplatanen vormen een 

groen plafond boven het terras. en 
boven de steigerhouten tuintafel 

hangen fraaie designlampjes.
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onder het luik in de vlonder zit een 
zandbak verstopt. de vlonder is gemaakt 

van houtcomposiet, een mengsel van hout-
vezels en pvc dat geen splinters geeft.  

ook aan de details is gedacht; kleine hoogteverschillen 
zijn aangebracht om de tuin spannender te maken.  
Zo liggen de vlonders 10 cm hoger dan het pad en het 
halfverharde vlak waar de tipi staat. 

enkele pollen siergras en een groepje 
van vijf lampionbomen zijn geplant 
in het gravier d’or. en de tipi past 
helemaal in de sfeer van de tuin.  
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Tuinontwerper Pierre van der Heiden: 
„Deze tuin was voor mij echt een uitda-
ging omdat er al een conceptidee lag. 
Dit huis van Piet Boon heeft de sfeer van 
een beach house op Long Island en het 
achterliggende idee was dat het huis de 
doorgang tot het strand vormt. Als je de 
voordeur en de openslaande deuren 
aan de achterkant openzet is er een 
doorzicht dwars door de woning heen. 
In de achtertuin loopt deze lijn door in 

het uitgespaarde pad en verderop, via 
een stukje grasland, in de steiger in het 
water. Er is één nadrukkelijke plek om  
uitgebreid te kunnen tafelen, dicht bij 
de keuken, onder de vier platanen.  
De andere kant is voor de kinderen. Dit 
gedeelte heeft een losse sfeer; met een 
boomstam, een paar pollen gras en 
een tipi om de strandsfeer voelbaar te 
maken. Het siergras, Miscanthus, is 
bedoeld om de grens van de tuin naar 
het achterliggende landschap te ver-
vagen, want aan de rand van de vaart 
staan rietpollen. De schutting bestaat 
uit gevlochten wilgentenen die zijn 
dichtgestuukt met leem. Hierin is aan 
één kant van de tuin een horizontale  
uitsparing gemaakt om de breedte  
van de kavel te benadrukken. Ook zie je 
nu, als je buiten aan tafel zit, het groen 
en de vaart. We hebben geprobeerd 
met zo min mogelijk ingrepen een zo 
maximaal mogelijk effect te krijgen. 
Gekozen is voor stoere materialen en 
grote lijnen. En er zijn vooral grijstinten 
toegepast omdat ook in de woning  
veel grijs hout en zink zijn gebruikt. Qua 
kleurstelling lopen binnen en buiten 
naadloos in elkaar over.”

gegevens: 
Tuin 
Achtertuin van 15 m breed en 7,5 m 
diep, gericht op het zuidwesten.

Woning 
Moderne twee-onder-een-kap nieuw-
bouwwoning, ontworpen door Piet Boon.

beWoners
Gezin met drie jonge kinderen. 

Wensen: 
• leeftuin
• speelplek voor de kinderen
• markante tuin, maar niet gekunsteld
• tijdloze uitstraling  
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Pierre van der Heiden
Donders! & van der heiden
Hoogakkerlaan 62
7314 EM Apeldoorn
tel. (0031) (0)55- 576 23 19
www.denkersintuinen.nl 

tuinaanleg
 
Meeuwis de Vries Tuinen
Soerense Zand Zuid 13
6961 RA Eerbeek
tel. (0031) (0)313-619398
www.meeuwisdevries.nl

De schutting is gemaakt van gevlochten 
wilgentenen en leem.  

Aan een van de dakplatanen hangt 
een leuk vogelvoederhuisje.

Pierre van der Heiden: 
‘Met zo min mogelijk ingrepen

een zo maximaal mogelijk effect krijgen,
was het streven.’

Gezellig! Zo op het trapje van de tipi…
De jurkjes zijn door Nicole Cordia ontworpen. 

„Ik had al, in lijn met de woning, een  
globaal plan voor de tuin gemaakt 
maar heb zelf niet de kennis om dit tot 
een hoger niveau te tillen. De indeling 
van de tuin met het terras en de zicht-
lijnen had ik wel en ook wist ik dat ik  
platanen boven het terras wilde. Pierre 
kwam met leuke verrassende ideeën 
die hier een aanvulling op vormden. 
Zo kwam hij er mee dat je bepaalde 
niveauverschillen in de tuin kunt  
aanbrengen en ook het idee van een 
wigwam kwam van hem. Hij zag dat 
we eigen ideeën hadden en hij heeft 
daarop ingespeeld waardoor de tuin 
echt van ons is geworden. De wigwam 
is meer een sierelement dan dat de 
kinderen er veel in gespeeld hebben, 
maar hij staat geweldig! Recentelijk 
hebben we de wigwam opnieuw laten 
vlechten want wilgentenen vergaan 
na verloop van tijd, ze knapten af als 
je ernaar keek. Het concept van het  
huis is dat van een beach house. Het 
interieur is daar ook op afgestemd; zo 
hebben we shutters en een houten 
vloer in whitewash waarvan we de  
plekken waar je veel loopt sleets  
hebben gemaakt. Alles in ons huis is XL 
want Piet Boon is een man van de grote 

De ontwerptekenIng

gebaren. De sfeer van het huis, plus de 
eenvoud, hebben we ook naar buiten 
willen brengen. Wat ik zelf heel leuk vind, 
is dat Pierre met de suggestie kwam van 
meerpalen met gaas ertussen, in plaats 
van een schutting. Die oude meerpalen 
passen bij een beach house, boven-
dien is er vanuit de tuin zicht op het 
water. Die palen zijn echt origineel, het 
logo van Rijkswaterstaat is er in 
gebrand!” 
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dakplatanen

grasland

steiger

Vanaf de straat loopt er één rechte lijn, dwars door 
de woning, tot aan de steiger. Het pad bestaat uit oud-
Hollandse grootformaat betontegels en schelpen. 

Vlonders, half
verharding van 
gravier d’or en 
een pol Japans 
prachtriet 
(Miscanthus):
het past helemaal 
bij de gewenste 
strandsfeer net 
zoals de ligbedjes 
en de shutters 
voor het raam.

Hanglampjes: ‘Pod Lens’ (www.luceplan.com) Meerpalen en tipi: www.bleeslat.nl  Tafel  
van steigerhout: ‘Big Bear 1’ (www.silo6.nl)  Schutting van wilgentenen en leem:   
www.bleeslat.nl  Tuinstoelen: ‘Lord Yo’ van Phillipe Stark  Vlonderdelen van houtcomposiet:  
www.twinson.com Kinderkleding van nicole Cordia:  www.tjikky.nl
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