48

tuin in beeld

VLOEIENDE
VORMGEVING IN

bossfeer

SANDRA EN ALBERT KOCHTEN EEN PERCEEL MET TWEE WONINGEN EN TWEE
SEPARATE TUINEN. DIE VOEGDEN ZE SAMEN TOT ÉÉN ELEGANTE BOSTUIN, ALS
NAADLOZE AANSLUITING OP EEN LOMMERRIJK GEBIED IN APELDOORN (NL).
TEKST ANJA BEMELEN - FOTOGRAFIE HENNY VAN BELKOM

“De staalbanden
houden het grind en
het gazon van elkaar
gescheiden”
Albert

De planten en bloemen lijken ‘in
het wild’ te groeien, maar zijn
volgens plan door de bestaande
aanplanting heen geweven.
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Twee grote taxushagen zijn geplant als een geopende poort. Naast elke haag bevinden zich rododendrons en kerstrozen.

BIJZONDERE LIGGING

“Voor ons biedt elk seizoen een verrassing”, zegt Albert. Hij woont samen met zijn vrouw Sandra en hun twee kinderen in Apeldoorn. Uitkijkend op de Kroondomeinen, een gebied van de koning en koningin,
is de ligging van hun woonadres bijzonder te noemen. Het gezin geniet
er van een tuin van liefst 2.700 vierkante meter. Aan de voorkant bevindt zich een bos dat extra aantrekkelijk wordt door het ontbreken van
trottoirs. Tuin en bos sluiten daardoor vloeiend op elkaar aan.
TOTAAL VERSCHILLEND

Tot een paar jaar geleden woonden Sandra en Albert nog in Engeland
met hun kinderen. Maar het thuisland lonkte. Het stel bekeek in Nederland twee separate, eenvoudig gestylede woningen uit de jaren vijftig.
Het perceel met twee huizen bood mogelijkheden. Het ene als woonhuis, het andere als gastenverblijf. Een gelukje: Sandra en Albert kon-

den de twee panden een week na elkaar aankopen. Wel lagen er twee
totaal verschillende tuinen omheen. In de ene bevonden zich vijf vijvers,
de andere leek een soort rotstuin uit de jaren zeventig. De van elkaar
gescheiden tuinen hadden bovendien een behoorlijk hoogteverschil.
SPONTAAN GESPREK

Voor de woningen realiseerde architect Marcel de Ruiter een stijlvol,
tijdloos design; ook zorgde hij ervoor dat er in de woningen vanuit alle
kanten daglicht naar binnen zou schijnen. De woningen zijn transparanter dan de buitenkant doet vermoeden. Voor het tuinidee en het
tuin-ontwerp belden Albert en Sandra aan bij Monique Donders en
Pierre van der Heiden van Denkers in Tuinen. “Er volgde een leuk gesprek”, aldus Albert. “Daarna hadden we een uitgebreide afspraak. We
hebben ze vrijwel meteen bij het project betrokken. Monique en Pierre
hebben de tuin tijdens de verbouwingen kunnen integreren.”

52

53

- tuinontwerpster-

MONIQUE DONDERS

“Als we een bestaande tuin
aanpakken, behouden we
graag wat goed is. Daarin
past het idee om zoveel
mogelijk bomen te sparen.
Coniferen bijvoorbeeld zijn in
hun eerste jaren niet de
allermooiste bomen om te
zien. Gun je ze echter de tijd
en de ruimte, dan worden het
heel fraaie, volle bomen.”

Een van de favorieten is deze Geranium Rozanne.
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De Anemone x hybrida ‘Honorine Jobert’ bloeit ook tijdens de herfst.
De bloemen zijn goed vertegenwoordigd in de borders rondom.

BOSSFEER

De wens van Sandra en Albert was om de tuinen als één geheel te
ontwerpen. “Een kavel waar de bossfeer naartoe werd gehaald”, zegt
Monique. De vijvers werden weggehaald, Denkers in Tuinen zorgde
op die plek voor fris gras. (On)mogelijkheden werden tegen het licht
gehouden, vragen beantwoord. Bestaat de tuingrond uit klei of zand?
Is de tuin zonnig of is er vooral schaduw? Het zijn aspecten waarmee altijd rekening wordt gehouden. “In onze tuin is niet overal zon”,
vertelt Sandra. “Je kunt wel bepaalde bloemen mooi vinden, maar als
er een echt veel zon nodig heeft, valt de keuze af.” Sandra en Albert
konden zich ook vinden in de filosofie van Denkers in Tuinen om zoveel mogelijk bomen te sparen. Als eigenaren van Oxo Lodge, met een

“Onze kinderen
waarderen het om
hier te wonen;
ze chillen hier en
nodigen graag hun
vrienden uit”
Sandra
Pennisetum alopecuroides, ook lampenpoetsersgras genoemd.
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Op het domein werden zoveel mogelijk bomen gespaard: van de
tachtig bomen werd slechts een beperkt aantal zieke exemplaren
weggehaald.

business in exclusief houten tafels, hebben ze voeling met de natuur en
konden ze het behoud van de meeste beuken, eiken en douglassparren
alleen maar waarderen. Van de tachtig bomen op het grondstuk werd
slechts een beperkt aantal zieke bomen weggehaald.
NATUURLIJK BEELD

De planten en bloemen in de borders lijken ‘in het wild’ te groeien,
maar zijn volgens plan door de bestaande aanplanting heen geweven:
het beplantingsplan van Denkers in Tuinen is secuur en overwogen
opgesteld. Elk plantje is in een tekening vastgelegd. Bodembedekkende planten zoals Hedera werden als onderlaag gebruikt, met daarin
varens en vingerhoedskruid, waardoor een heel natuurlijk beeld ontstaat. Monique en Pierre schiepen een vloeiende vormgeving in een
haast on-Nederlandse tuin. “Ook aspecten als de verlichting en de tijd
die we aan de tuin wilden besteden, werden in het plan opgenomen”,
aldus Sandra. “Denkers in Tuinen gaf daarin goed advies”, vult Albert
aan. “Bij Monique en Pierre wisten we direct: dit is het bedrijf voor
ons. Ze kijken op een conceptuele manier door de tuinen heen.” •
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Albert en Sandra
2.500 m2
Denkers in Tuinen
zandgrond
gazons, paden van gebroken grind, terras van
natuursteen
gazon; bomen zoals beuken, eiken en
sparren; struiken zoals laurier, rododendrons
en taxushagen; verschillende varens zoals
niervaren, tongvaren en wijfjesvaren;
bodembedekkers zoals dovenetel, Hedera en
Lievevrouwebedstro; bloemen zoals
bosanemonen, narcissen, Kaukasisch
vergeet-mij-nietje, maagdenpalm, Helleborus
orientalis (kerstroos) en vingerhoedskruid
tuin voor particulier en zakelijk gebruik,
westkant: tuin voor particulier gebruik
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