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tuin in beeld

GENIETEN
VAN EEN GROENE BOERDERIJTUIN
TOEN JESSICA EN HAAR MAN HUN BOERDERIJ KOCHTEN, HAD DE TUIN DE
SFEER VAN EEN PARK. DE RONDE PERKJES EN KEURIG GESNOEIDE BOMEN
VONDEN ZIJ NIET PASSEND BIJ HUN HUIS. ALLES GING OP DE SCHOP EN
INMIDDELS GENIETEN ZE ELKE DAG VAN HUN LANDELIJKE TUIN…
Het bijgebouw is niet alleen prachtig in stijl,
maar ook nog eens multifunctioneel: er is een
wellnessruimte, garageplaats en een stal voor
de pony’s. De veranda van het bijgebouw heeft
een Tablazz vlonder die in de olie is gezet en
cortenstalen bolders. Op de voorgrond staat
de hortensia ‘Annabelle’, lampenpoetsersgras
‘Hameln’ en geranium ‘Jolly Bee’.

TEKST: Y VONNE VAN GALEN - FOTOGRAFIE: TESSA FRANCESCA
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- tuinontwerper -

PIERRE VAN DER HEIDEN

“Door een uitgekiende
herschikking van de
omliggende gronden werd de
voormalige boerderij centraal
en prominent op de kavel
gesitueerd. De pony’s van de
bewoners kwamen samen
met de prachtige aanwezige
kastanjebomen binnen de
gewenste directe sfeer van
het woonhuis.”

De zilverkaars (Cimicifuga simplex ‘White Pearl’)
heeft crèmewitte bloemen en overhangende
aren. De bloei komt vaak eind september pas
goed op gang.
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“Het totaalplaatje
klopt eindelijk: onze
boerderij heeft nu een
boerderijtuin”
Jessica

Een van de drie ponyweides, met daarin de tevreden grazende pony’s.

ENGELS PARK

IDEALE PLEK

De tuin van de familie in een dorp in Overijssel ziet eruit alsof
die al vele jaren bestaat. Dat komt natuurlijk door de relaxed begraasde weitjes met de pony’s, de monumentale kastanjebomen en
het weelderige groen in de borders. Toch zag het er een paar jaar
geleden nog heel anders uit. “Het was hier net een Engels park”,
vertelt Jessica. “Het was allemaal keurig in vorm gesnoeid, er waren boogjes en aangelegde paadjes. Mooi groen hoor, maar wij
vonden het niet bij een boerderij passen. En ook niet bij onszelf
trouwens. We voelden ons te gast in eigen tuin. Toen we hier vier
jaar woonden, hebben we het grondig aangepakt.”

“Ons vorige huis was ook een boerderij. Die lag in een buitengebied, helemaal tussen de weilanden en het groen. Onze pony’s
en paarden stonden er in het zicht. Heerlijk vonden mijn man
en ik dat. Maar toen we kinderen kregen, wilden we toch graag
in een dorp wonen. Met een school om de hoek en vriendjes
op loopafstand. Onze zoektocht eindigde onmiddellijk toen we
dit huis tegenkwamen. Het heeft het beste van twee werelden:
Midden in een dorp en toch met zoveel groen dat je je in het
buitengebied waant. We waren op slag verliefd en dolblij dat we
het konden kopen.”
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PLAKBOEK VOL WENSEN

“Het wordt hier
elk jaar alleen
maar mooier”
Jessica

“Drie jaar geleden hebben we de puntjes op de i gezet, door de tuin
serieus aan te pakken. We voelden ons niet thuis in de brave parkstijl en wilden een groene tuin die bij onze boerderij zou passen.
Een plek waar onze pony’s kunnen grazen, de kinderen onbekommerd kunnen ravotten en wij van onze privacy kunnen genieten.
Ik heb een plakboek gemaakt waarin ik onze wensen verzamelde.
Daarin stonden foto’s van de juiste bestrating en plaatjes van planten die we graag wilden. Globaal wist ik eigenlijk al heel goed
hoe het moest worden en met dat boek konden we eenvoudig
duidelijk maken hoe we het zelf voor ogen hadden. Op internet
vond ik de site van Denkers in Tuinen, het bedrijf van Monique
Donders en Pierre van der Heiden. Het klikte gelijk en al bij
hun eerste ontwerp bleek dat ze goed begrepen wat wij wilden.”

In de bosschage valt de dieprode Euonymus
alatus ofwel de kardinaalshoed op.

65

64

‘‘Ik ben gek op bomen
en geniet enorm van
de oude kastanjes in
onze tuin’’
Jessica

Vooraanzicht van de rietgedekte, witte boerderij met een groene zoom
van buxus in snoeivorm.

Dahlia ‘Big Brother’ geeft de herfsttuin een
warme oranje tint. De dahlia’s staan bij een
taxushaag tussen het lampenpoetsersgras.

MAZZEL

IDENTIKIT

De tuin veranderde drastisch van sfeer. Jessica: “Er waren mensen
die tijdens het proces geschrokken riepen: ‘Wat ga je doen? Jullie
tuin is zo mooi!’ Maar wij wisten zeker dat het helemaal goed zou
komen. En toen het klaar was, waren we inderdaad heel blij. Het
totaalplaatje klopte eindelijk: onze boerderij heeft nu een boerderijtuin. Met alles erin waar we van houden. Onze pony’s hebben
hun weitjes, er is plek voor onze kinderen om lekker te voetballen,
we hebben een fijne bosrand waardoor we van de buitenwereld
afgeschermd worden en er staan allemaal inheemse planten. Er
wordt wel elke week een dag in gewerkt, maar het is allemaal niet
zo strak. Alles groeit en bloeit welig en het wordt hier ieder jaar
alleen maar mooier. Ik denk nog elke keer als ik door de tuin loop:
wat een mazzel dat ik zo mag wonen.”
•

BEWONERS:
OPPERVLAKTE:
ONTWERP EN AANLEG:
GRONDSOORT:
GEBRUIKTE MATERIALEN:
BASISBEPLANTING:

INDELING:

JAAR VAN AANLEG:

gezin met twee kinderen
6.700 m2 (exclusief omliggende bosschages)
Denkers in Tuinen
zandgrond
oude gebakken klinkers, grind perlé noir,
Chinees graniet, Tablazz vlonder
buxus- en taxushagen en snoeivormen,
hortensia’s, bossfeerbeplanting, gevarieerde
borders met bollen, vaste planten en grassen
gecombineerde stalling voor de pony’s en
wellness met ruime veranda, 3 ponyweides,
monumentale kastanjes, bosrand, meerdere
kleurrijke borders, omklede terrassen
2008

