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LAZY
STRANDSFEER
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Heerlijk bubbelen in de spa, die mooi 
verzonken is in de tegelvloer. 
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Als je in deze patiotuin zit, kun je de zee horen ruisen. Het 
Hollandse strand ligt hemelsbreed op maar 120 meter 
afstand. “Helaas kun je het strand vanuit de tuin niet zien, 
maar het leek ons mooi om de strandsfeer en de connectie 
met de zee wel in de tuin te brengen. De bewoners wilden 
een tuin die rust zou geven in hun drukke bestaan, echt een 
plek om thuis te komen en te relaxen met het gezin en met 
vrienden en familie”, vertelt Monique Donders, samen met 
Pierre van der Heiden eigenaar van Denkers in Tuinen.
De wensenlijst van het paar was uitgebreid, helemaal voor 
het beperkte aantal meters. Maar daar zagen de ontwer-
pers juist een uitdaging in. “Je zoekt als het ware naar het 
schaap met de vijf poten. Dat is altijd een samenspel. Met 
Arie van Alderliesten, de architect, met Paul Casteleijn, de 
hovenier, met de zwembadbouwer… samen zoek je naar 
oplossingen om de droom van de bewoners uit te laten 
komen. Mooie projecten als deze maak je altijd samen.”

Flexibel zwembad
Die denkkracht en het technische vernuft was meteen al 
nodig vanwege de ligging van de tuin: er was een flink 
hoogteverschil te overbruggen omdat het huis op een 
duin ligt. Om de tuin aan te laten sluiten op de nieuwe 
serre werd het hele terrein 30 centimeter opgehoogd. 
Om te voorkomen dat de tuin als het ware van het duin 

EEN ZWEMBAD EN EEN SPA, PLEK VOOR FEESTJES 
MET TIENTALLEN GASTEN, EEN BOOMHUT VOOR 
DE KINDEREN, EEN BUITENKEUKEN EN LEKKERE 
PLEKKEN OM TE TAFELEN EN TE LOUNGEN. DAT 
PAST TOCH NOOIT IN EEN PATIOTUIN VAN NOG GEEN 
200 M2? WEL DUS, DANKZIJ HEEL VEEL TECHNISCH 
VERNUFT, SAMENWERKING EN CREATIVITEIT. EN DE 
LEKKERE LAZY STRANDSFEER IS IN ALLE DETAILS 
DOORGEVOERD…
TEKST: FREDERIKE KROMMENDIJK FOTO’S: HENNY VAN BELKOM

zou ‘afglijden’ - de bestaande keerwanden gaven on-
voldoende steun -, moesten nieuwe betonnen keringen 
worden bijgestort.
Een zwembad én een flink terras lijken op deze beperkte 
ruimte niet te verwezenlijken. Maar ook hier bood tech-
nisch vernuft uitkomst: het zwembad van 6 x 4 meter kreeg 
een bodem die helemaal omhoog kan en zo één wordt met 
het terras. Als de bewoners willen zwemmen, kunnen ze dit 
‘deksel’ met een afstandsbediening laten zakken naar elke 
gewenste diepte, tot maximaal 1,50 meter diep. “Zo heb 
je in een paar minuten een lekker groot terras, waarop je 
prima kunt staan en zelfs dansen, en als je wilt zwemmen, 
laat je het traploos zakken en is het in 7 minuten weer een 
lekker zwembad. En als de kinderen erin willen spelen, laat 
je het deksel maar een stukje zakken en heb je een heerlijke 
ondiepe poedelplek.” 

Tot in de details
De beplanting lijkt naadloos aan te sluiten bij het zwembad, 
maar staat in een onzichtbare bak zodat het chloorwater 
er niet bij kan. De spa is mooi verzonken in het terras en 
afgewerkt met een stoer scheepskoord. “In deze tuin is 
heel goed nagedacht over elk detail. Zo’n scheepstouw is 
natuurlijk vele malen mooier dan een kitrand. De winterbe-
stendige terracotta potten bij het zwembad zijn geplaatst 
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De keuze van de materialen roept meteen het gevoel van het strand op. Naast de spa is een houten wandje 
van drijfhout takken geplaatst; daardoor zit je lekker geborgen maar blijft het toch transparant. De golvende 
schermen op de achtergrond zijn gemaakt van wilgentenen die van een leemlaag werden voorzien. Ook de 
boomhut voor de kinderen past helemaal in het lekkere strandsfeertje. De vloer van de serre loopt buiten 
door voor een rustig en ruimtelijk effect.

Dat is lekker spelen! Door de verstelbare 
zwembadvloer maak je net zo makkelijk een heerlijke 

ondiepe poedelplaats voor de kinderen. Op de 
achtergrond de half-transparante afscheiding van 

twee platen, waar duingras tussen zit. Deze worden in 
Amerika gemaakt en passen perfect in de strandsfeer.
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op maatwerk koperen, ‘geslagen’, gepatineerde schalen 
met verzonken wielen, zodat ze bij het zwembad kunnen 
staan maar ook op het terras dat ontstaat als het bad geslo-
ten is. Het koperen lampje hebben we ook laten patineren, 
zodat het weer bij elkaar past. De stoelen bij de buitentafel 
hebben lage rugleuningen, zodat ze het uitzicht niet beder-
ven en niet wegwaaien. Overal is over nagedacht.”
In zo’n patiotuin kies je natuurlijk ook niet voor een door-
snee schutting. “De tuin van de buren ligt een halve meter 
lager. Om te voorkomen dat het licht in hun tuin werd 
weggenomen door een donkere erfafscheiding, is gekozen 
voor een half-transparante afscheiding van twee platen, 
waar duingras tussen zit. Deze worden in Amerika gemaakt 
en passen natuurlijk perfect in de strandsfeer. Het duingras 
zit tussen die twee platen geklemd. Ter plekke hebben we 
met de bewoners bepaald op welke plekken het ondoor-
zichtig moest zijn en waar het wat transparanter kon. On-
derin is het wat dichter, zodat je helemaal vrij zit in de tuin, 
bovenin wat transparanter voor een mooi natuurlijk effect.”
Nog meer strandsfeer werd bereikt door naast de spa een 
houten wandje van drijfhout takken te plaatsen om ge-
borgenheid te geven. En aan de achterkant werd de tuin 

afgescheiden met golvende schermen van wilgentenen die 
van een leemlaag werden voorzien. “Zo’n wand wordt in de 
loop der jaren alleen maar mooier omdat deze minder strak 
wordt. Om te voorkomen dat er water vanaf de bovenkant 
inloopt, is de bovenrand dichtgeklopt met lood.”

Stoere schijnhulst
Ook de boomhut voor de kinderen past helemaal in het lek-
kere strandsfeertje. Net als de volwassen, fraai vertakte Pinus 
parviflora ‘Glauca’  (Japanse witte den) die voor een kustsfeer 
zorgt en meteen karakter geeft. In de winterharde terracotta 
potten bloeien in het voorjaar tulpen of anemoontjes en 
in de zomer Gaura of Agapanthus. De beplanting bestaat 
verder uit drie wintergroene ‘wolken’ van Osmanthus (schijn-
hulst); deze heeft een wat stoerdere uitstraling dan buxus en 
valt ook niet ten prooi aan schimmels en plagen. 
De tuin werd in 2019 genomineerd voor de Tuin van het Jaar 
competitie van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoor-
zieners. Monique en Pierre zijn er trots op, vooral omdat de 
opdrachtgevers zo tevreden waren. “In deze tuin klopt alles. 
Wij weten hoeveel techniek er in zit, maar de bewoners 
ervaren de rust en de sfeer. Dat is precies wat je wilt.”
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VISIE VAN DE TUINONTWERPERS

“ONZE TUINEN ZIJN ALS EEN TOEVLUCHTSOORD, EEN GROENE 
SCHUILPLAATS WAARIN EEN GOED GEVOEL EN EVENWICHT 

GEVONDEN WORDT IN DEZE DRUKKE TIJDEN. IN STERK CONTRAST 
MET DE ONTWORPEN STRAKKE LIJNEN EN TOEGEPASTE 

TERUGHOUDENDHEID SPELEN ONZE BEPLANTINGSPLANNEN 
VEELAL EEN NIET TE ONDERSCHATTEN UITBUNDIG ONDERDEEL 

VAN ONZE ONTWERPEN.” WWW.DENKERSINTUINEN.NL
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