De klimhortensia (rechtsonder op de foto) die
vroeger tegen de - inmiddels gesloopte - tuinprivétuin
van
een
ontwerper
schuur stond,
werd
helemaal
teruggeknipt en
vormt nu een decoratieve blokbeplanting.

privétuin van een ontwerper

idyllisch

Een heerlijk rustig plekje
in Apeldoorn
Tuinontwerper Pierre van der Heiden runt samen met zijn partner Monique Donders - eerder
werkzaam als projectmanager in de binnenhuisarchitectuur - ontwerpbureau Donders! & van der
heiden. Zelf hebben ze een idyllische tuin met achterin een eigentijds, door hen zelf ontworpen
tuinhuis dat dienst doet als gezamenlijke werkruimte.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s: Henny van Belkom Tekening: Pierre van der Heiden
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Het loungeterras bij de woning
vormt een luw plekje in de ochtendzon, bovendien geeft de gestuukte
muur al vroeg in het jaar warmte af.

De plantensilhouetten steken mooi af tegen de witgestuukte muur.
In het verlengde van de woonkamer ligt de verhoogde vijver die een zichtas naar achter toe vormt. Een fraaie geelbladige trompetboom
| Tuinontwerp
reikt tot 68
over
de vijver; elk voorjaar wordt de kroon van deze boom gesnoeid om hem binnen de perken te houden.
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planten in deze tuin:
Het vlonderpad is gemaakt van houtcomposiet delen en verbindt het voorste met het achterste tuingedeelte.

• Trompetboom
Catalpa bignonioides ’Aurea’
- boom met brede kroon
- groot, geel blad
- witte bloeipluimen in juni-juli
- zon en beschut
- hoogte 8 m

De bijna 4 m hoge beukenhaag vormt een imposante begrenzing
van de tuin.

Trompetboom
Sieruien (Allium ’Purple
Sensation’) en prairiekaars
(Camassia leichtlinii).

Tulpen met andere voorjaarsbloeiende bolgewassen.

‘Wij vinden het
belangrijk dat binnen
en buiten zo naadloos
mogelijk in elkaar
overlopen.’
Met een roomdivider van glasfiber stokken is een transparante erfgrens gecreëerd.
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Achterin de tuin staat het tuinhuis dat gemaakt
is van western red cedar hout en behandeld
met een speciale lijnolie met pigment. Onder het
overstekende dak is een smaakvol loungehoekje
ingericht. De halfverharding bestaat uit flachkorn,
een platte, decoratieve grindsoort.

veel ruimtelijker.Wat de toch al brede

waar het gezin vaak ontbijt; daarnaast

tuin achterin nóg ruimtelijker maakt, is

ligt een verhoogde vijver met zitrand die

Het hele perceel is 400 m². De 17 m
diepe achtertuin is gericht op het zuidoosten en heeft min of meer een T-vorm;
bij de woning is de tuin 8 m breed, meer
naar achter 20 m.

de beukenhaag die vroeger aan één

vanaf de woonkamer een fraaie zichtlijn

kant de moestuinen begrensde en die

naar achter vormt. Een 1 m hoge taxus-

nu de achtergrens van de tuin vormt.

haag zorgt voor een strak wintergroen

„Deze haag is ongeveer 80 jaar oud

element en scheidt het voorste van het

en loopt zo’n 30 m door. Hij was erg ver-

achterste tuingedeelte. Het onttrekt ook

waarsloosd maar door consequent te

een ‘proefstukje’ van 4 x 4 m aan het

Woning

snoeien en hem door te laten groeien,

zicht. Hier experimenteert Monique

hebben we er een strakke haag van

Donders met prairiebeplanting; dit is

gemaakt van 375 cm hoog. De haag

een natuurlijk ogende beplanting

loopt door achter de buren, wat de tuin

waarbij siergrassen worden gecombi-

breder doet lijken omdat je blik niet

neerd met vaste planten, en die doet

wordt begrensd.”

denken aan de prairie. Om ook in het

Gegevens:
Tuin

Twee-onder-een-kapwoning uit 1928.

bewoners

Tuinontwerper Pierre van der Heiden en
zijn partner Monique Donders met hun
twee kinderen.

voorjaar al volop kleur te hebben, is er

Proefstukje

tussen de prairieplanten een kleurrijk

Door deze ruimtelijke werking én omdat

bloembollenmengsel geplant.

De achtertuin heeft een bijzondere

vanaf de straatkant niet te zien is dat er

vorm: bij de woning is deze 8 m breed,

zo’n lap grond achter het huis ligt, zijn

Vleermuizen

achterin maar liefst 20 m breed. Pierre

bezoekers die voor het eerst hier komen

Aan de andere kant van het achterste

van der Heiden: „Bijzonder aan deze

vaak blij verrast door de grootte van de

tuingedeelte staat een door het stel

plek is dat er vroeger een strook

tuin - terwijl het hele perceel ‘slechts 400

zelf ontworpen en door Pierre van der

moestuinen van 9 m breed achter

m2’ is. Pierre van der Heiden: „Monique

Heiden zelf afgebouwd, eigentijds tuin-

de woningen lag. Zo’n tien jaar terug

en ik hebben beiden belangstelling

huis. Aanvankelijk deed dit dienst als

konden we hiervan een gedeelte kopen

voor architectuur en interieur.We vinden

gastenverblijf maar sinds de start van

waardoor de tuin een soort T-vorm heeft

het belangrijk dat binnen en buiten zo

Donders! & van der heiden - ruim vijf

gekregen.’’ De oorspronkelijke, 8 m

naadloos mogelijk in elkaar overlopen

jaar geleden - is dit de werkruimte van

diepe tuin werd dus flink uitgebreid wat

en dat de tuin zelf zoveel mogelijk

Pierre. Onder het royaal overstekende

het creatieve stel volop mogelijkheden

functionaliteit heeft.’’ De ruimte in de tuin

dak bevindt zich een knus, smaakvol

voor de inrichting gaf. Door de schuur -

is dan ook optimaal benut. Grenzend

ingericht loungehoekje waar het door

die achterin de oorspronkelijke tuin

aan de keuken ligt een heerlijk lounge-

de avondzon vooral ’s avonds heerlijk

stond - te slopen werd de tuin ineens

terras waar de ochtendzon op valt en

toeven is.Achter de loungezit hangt
een gordijn van speciale buitenstof dat
voor extra beschutting zorgt terwijl de

De ontwerptekening

infrarood heaters en een kachel van
cortenstaal desgewenst extra warmte

‘Zo gauw het gaat
schemeren fladderen
er hier vleermuizen
in de lucht.’

geven. De ontwerper is blij met zijn tuin,

oude beukenhaag

die zich in de loop der jaren ontwikkeld
loungehoekje
vuurschaal

proefstukje

gazon

tuinhuis

heeft tot wat hij nu is. „In de zomer, als
alles groen is, is dit een heel omsloten
tuin waarin we geen last hebben van
verkeer. Zo gauw het gaat schemeren
fladderen er hier drie, vier vleermuizen
in de lucht. Het is gewoon een heerlijk
rustig plekje in Apeldoorn.’’

vlonder

vijver

trompetboom
loungeterras

Pierre van de Heiden past liever ‘niet te veel’ materialen in een tuin
toe. Aan de zijkant beperkt hij zich tot flachkorn als halfverharding
en een buxuswolk langs de gevel.
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buren

siergrassen
en bollen

taxushaag
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