
Oude situatie

Nieuwe situatie
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Nadat het huis was 
omgetoverd tot  
minimalistische  
villa, lag het voor de 
hand de tuin daarop 
aan te passen.  
Sober dus, maar 
verre van kaal. De 
beplanting moest 
een hoofdrol spelen. 
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van de natuur



Nieuwe situatie

De oude lekkende vijver werd een 
spectaculair moeras met een grote 
hoeveelheid plantensoorten.
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• binnen en buiten op elkaar aansluiten • licht, lucht en ruimte • royale beplanting • 
grasveld als speelruimte • moet tegen een stootje kunnen • één groot terras

Dit is het geworden Moeras en vlonderterras als meeting point

Oude situatie
De overblijfselen van wat ooit een zitkuil moet zijn geweest, resten van hagen, een lekke 
vijver, kortom een onsamenhangende en sterk verwaarloosde tuin. Toen de bewoners de 
bakstenen woning hadden verbouwd tot minimalistische villa, wilden zij een tuin in 
dezelfde sobere, heldere stijl. Met een hoofdrol weggelegd voor de beplanting.

Dit waren de wensen

 ‘Donders! & van der heiden – denkers in tuinen’, zijn Monique Donders en Pierre van der 
Heiden, die sinds vier jaar de krachten hebben gebundeld. Met haar ervaring als project-
manager effent Monique het pad (acquisitie, contact, intake-gesprekken) en kan tuin- en 
landschaparchitect Pierre al zijn energie steken in het ontwerpen. ‘We zorgen voor een 
basisstructuur die door de jaren heen overeind blijft. Krijgen de bewoners op een dag 
meer of minder tijd voor hun tuin, dan mag het nooit zo zijn dat de tuin op z’n kop moet. 
Dat betekent ook dat onze ontwerpen niet onderhevig zijn aan trends; onze tuinen zijn 
tijdloos. We zoeken wel altijd naar verrassing, combineren desgewenst bijzondere 
buitenmeubels, tuinbeelden en historische  bouwmaterialen in een moderne setting.

                                                                                          Elke plek heeft nu eenmaal zijn onmiskenbare eigenheid, en die willen we optimaal voor 
het voetlicht brengen.’ 
Donders! & van der heiden, Hoogakkerlaan 62, Apeldoorn, 055 – 576 23 19, 
www.denkersintuinen.nl
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Kenmerken:
• Helderheid, rust en eenvoud • weelderige groene beplanting • tijdloos • aanwezigheid 
van structuur, ook in de winter

De oude vijver was het niet waard om gerestaureerd te worden, maar inspireerde 
ontwerpbureau Donders! & van der heiden wel tot een opvallende metamorfose: van 
waterpartij tot moeras, met behulp van vijverfolie, waarin tientallen soorten bladplanten, 
waaronder veel varens, schildblad, mammoetblad, gele aronskelk, groot hoefblad en 
Hosta sieboldiana ‘Elegans’ floreren. Een verzameling waarbij vooral is gelet op 
bladstructuren en verschillende tinten groen. Links ervan werd een gloednieuwe vijver 
gemetseld, die zich nu samen met het moeras uitstrekt over de volle breedte van de tuin 
en zo een prachtig natuurlijke en weelderig groene strook vormt. De houten vloer die in 
de woning ligt is met een groot gebaar doorgetrokken naar buiten. Dit vlonderterras 
vormt de verbinding met het achterliggende grasveld, dat ruimtelijk werkt en als 
speelplek dient voor de kinderen in het gezin. Op de vier hoeken van het terras staan 
zware platanen die voor een perfect schaduwrijke eetplek zorgen. Tuinarchitect Pierre 
van der Heiden: ‘De bewoners wilden maar één terras, maar dan wel een lekkere grote 
plek, omdat ze geregeld gasten ontvangen.‘
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‘Wij streven naar tijdloze tuinen; een basisstructuur die door de 
jaren heen overeind blijft’
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