tuin in beeld

Strakke bostuin met
water als leidraad
Op de Veluwe werd een bosrijke kavel getransformeerd tot een kleurrijke bostuin waarin alle seizoenen voelbaar
zijn. Blikvangers zijn de waterpartijen die zorgen voor een strak en tijdloos lijnenspel.
Tekst: Anja Bemelen Fotografie: Henny van Belkom
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O

p de Veluwse kavel kreeg een jarenvijftigwoning met mi-

uitgegraven en in één grote lijn achter het nieuwe zwembad ge-

nimale ingrepen een compleet ander aanzien. Het werd

plaatst. Ook de vliegdennen werden gespaard. Om de rododen-

een villa met grote gebaren, waarin architect Victor

drons een beetje te vertroetelen, werd de grond onder deze plan-

Schölvinck zorgde voor veel daglicht, ruime doorgangen en royale

ten aangezuurd met turf.

kamers. Dat ruimtelijke idee voerden tuinarchitecten Monique
Donders en Pierre van der Heiden van Denkers in Tuinen ook door

Moeiteloos geïntegreerd

in de tuin, zodat binnen en buiten perfect bij elkaar aansluiten.

De bewoners op de Veluwe hadden heldere wensen voor hun tuin.

Vanaf het terras met een speels zinken waterelement van Domani

Water mocht een grote rol spelen, maar het karakter van bos en

hebben de bewoners een fenomenaal uitzicht over hun tuin.

natuur moest bewaard blijven. Bijgevolg kwam er een lange lijn
van water die aan het royale terras grenst. De waterpartijen, be-

Karakter bewaren

staande uit een natuurvijver en een zwembad, zijn met twee hard-

Hoewel een tuin vaak ‘gemaakte’ natuur is, proberen Pierre en

houten vlonders verbonden met het terras. De tuin bestaat verder

Monique zoveel mogelijk het Nederlandse beeld te behouden. Ze

uit perken die haast naadloos in elkaar overgaan. In alle borders

kiezen bijvoorbeeld liever voor bomen die gewoonlijk in Nederland

zijn de seizoenen voelbaar. Een doordachte beplanting zorgt er-

voorkomen. Ook op de Veluwse kavel werd gebruik gemaakt van

voor dat de sneeuwklokjes bloeien in de winter, de narcissen in de

reeds aanwezige beplanting. De vele rododendrons, soms op nog

lente, de asters in de herfst en de merels zich te goed kunnen doen

geen twee meter van de raampartijen vandaan, werden gemerkt,

aan de rode bessen in de winter.

Authentieke beplanting werd in deze tuin zoveel mogelijk behouden, zoals de vliegdennen achter het zwembad. De vliegden of Pinus sylvestris
komt op de Veluwe veel voor. De den heeft een lange penwortel, waardoor hij ook op droge gronden toch in staat is bij het grondwater te
komen.
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doorn of Acer worden mooi uitgelicht, zonder dat de natuur met
de dieren die er leven wordt gestoord. De verlichting is bewust
ingetogen gehouden. Met kantelbare spots wordt bijvoorbeeld ook
een hoek van het huis uitgelicht dan wel de stam van een vliegden.

Identikit
Oppervlakte		
2.400 m2 (38 x 63 m)
Ontwerp en tuinarchitect

Denkers in Tuinen

Tuinrealisatie		
Weultjes uit Vaassen (NL)
Grondsoort		
Zandgrond

Tijdloos tuinontwerp
De bewoners hadden geen omkijken naar het project. “Een tuin

Gebruikte materialen		

aanleggen moet als een feestje voelen”, aldus Monique. “We heb-

			Cedar (tuinhuisje), Perlé Noir (grind),

ben een groot netwerk aan vakmensen met wie we al jaren plezie-

			

rig samenwerken. Als de klant het wil, kunnen we echt alles uit

Basisbeplanting		Rododendron, vliegdennen, inheemse

handen nemen. Tijdens het ontwerp kijken we naar de verschil-

			

lende elementen die een rol zullen spelen. Niet alleen naar de kavel

			 bloembollen

zelf, maar ook naar de woning, het gezin en de samenstelling er-

Indeling		
Leef- en gebruikstuin met

van. Hoe iemand woont, heeft veel impact op het tuinontwerp. We

			

overdekt terras

Jaar van aanleg		

2010

komen met de vrouw én de man des huizes tot een definitief plan.”
Zo blijkt de tuin geen dagelijks gespreksonderwerp te zijn en we-

Gebrand basalt (terras), Western Red
staal (opsluitbanden)
bosbeplanting met botanische

ten partners lang niet altijd alle wensen van elkaar. “We ontwerpen tuinen die een leven lang meegaan. Geen modetrend, maar
een tijdloos tuinontwerp waarin bewust met materialen wordt
omgegaan en de essentie van de plek wordt benadrukt.”

•

Links: niet alleen bloemen en planten zorgen voor afwisseling in de tuin. Ook over de decoratieve interpretatie van de looppaden werd
nagedacht. De paden kregen het fraai geronde Perlé Noir als invulling. Rechts: in deze tuin is genieten het kernwoord. Genieten, zowel van
ruimtelijkheid als van privacy en van de rust van het water. Dat laatste tot in het kleinste detail, zoals in de vorm van een fraaie zinken
fontein van Domani.

Heerlijk tuinieren

met de grijsbladerige Artemisia natuurlijke overgangen maken.

In de Veluwse tuin werd bewust voor planten gekozen die als voed-

Witte bloemen zijn er in de vorm van lenteklokjes, bosanemonen,

sel dienen voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Met lavendel

narcissen en de in de herfst bloeiende Anemone ‘Honerine Jobert’.

komen er meer vlinders en bijen; de hazelaar is de lieveling van

Ook de meer blauwe tinten, zoals prunella, monnikskap en Gerani-

de eekhoorns. Het is een tuin met planten waar heerlijk in getui-

um ‘Rosanne’ zijn ruim vertegenwoordigd en geven de borders een

nierd kan worden en waar ook een langere periode niets aan hoeft

kleurrijk aanzien. Bloemen hangen de ene keer nonchalant over de

te gebeuren. Zo zijn de borders aan de boskant en de voorentree

natuurvijver, dan weer vormen ze een strakke grens tussen water

gemakkelijk te onderhouden, terwijl de twee uitbundige borders

en het aangrenzende bos.

juist wat meer en intensieve verzorging nodig hebben.

Mooi uitgelicht
Kleurrijk aanzien

De tuin werd een mooi totaalproject waarbij Denkers in Tuinen

Een specifieke wens van de bewoners was dat er geen gele plan-

zowel verantwoordelijk was voor het ontwerp en de realisatie als

ten of bloemen in de tuin gebruikt zouden worden. Vandaar dat

voor de keuze van het materiaal. Het zwembad met zuiveringsin-

de keuze viel op paarse en lila beplanting, zoals lavendel, kleine

stallatie, de locatie van de buitendouche, de vijver, het grondwerk

maagdenpalmen, hazenklokjes of boshyacinten. De kleuren wer-

tot en met de beplanting, het terraswerk en de poort als toegang

den volledig op elkaar en op de wensen van de bewoners afge-

naar de tuin. Ook een fraai verlichtingsplan werd door het bedrijf

stemd. Van weduwepurper tot paarsrood, wit en roze die samen

uitgewerkt. Eyecatchers zoals een oude magnolia, een Japanse es-
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