
   
12 april 2007  

8A Tuin&LandschapTuin&Landschap

Tuin in Landschap



Tuin&Landschap [ 8 - thema ] 20074

Vo o r w o o r d

Tuin in Landschap
C o l o f o n

Tuin&Landschap is een twee-
wekelijkse uitgave van de Stichting 
Vakinformatie Siergewassen en  
Reed Business Information.
Issnnummer 016 533 50

Schipholweg 1  
Postbus 9324, 2300 PH Leiden
I www.tuinenlandschap.nl
Secretariaat (geen abonnementen): 
Linda Laman en Alice Hoogenboom 
T (071) 565 96 78  
F (071) 565 96 66  
E tuinenlandschap@hortipoint.nl

Abonnementen
Inlichtingen en wijzigingen:  
T (0314) 35 83 58  
F (0314) 35 81 61 
I  www.reedbusiness.nl  
E klantenservice@reedbusiness.nl

Abonnementsprijs per jaar €184,95 
(incl. 6% btw). 
Studenten en scholieren €129,50 
(30% korting).  
Los nummer en abonnement in het 
buitenland krijgen een toeslag voor 
extra portokosten. 
Opzegging schriftelijk minimaal  
4 weken voor vervaldatum aan  
Reed Business Information,  
t.a.v. Klantenadministratie,  
Postbus 4, 7000 BA Doetinchem.

Uw gegevens kunnen worden ge-
bruikt voor het toezenden van infor-
matie en/of speciale aanbiedingen 
door Reed Business Information en 
speciaal geselecteerde bedrijven. 
Indien u hiertegen bezwaar heeft, 
stuurt u een briefje naar Reed Busi-
ness Information t.a.v.  

Adresregistratie, Postbus 808,
7000 AV Doetinchem.

Voor inhoudelijke vragen en opmer-
kingen en voor vragen aan externe 
auteurs kunt u contact opnemen met 
de redactie.

Exploitatie
Reed Business Information 
Postbus 16500, 2500 BM Den Haag  
T (070) 441 56 90
Uitgever: Eddy Reuling a.i. 

Advertenties
F (070) 441 56 96
Bert Bakker (commercieel manager)  
   T (070) 441 50 62
Dhierinder Ramcharan (account  
  manager) T 06 105 599 38
Les Weijenborg (verkoop)
  T (070) 441 56 65

Michael Schröder (verkoop)
  T (070) 441 56 42

Marketing manager abonnementen
Jaap Smit, T (070) 441 56 48

Druk: Senefelder Misset bv  
Doetinchem.

© Reed Business Information, 2007
Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige 
andere manier, zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever. 
Algemene voorwaarden: op alle aan-
biedingen, offertes en overeenkomsten 
van Reed Business Information zijn 

van toepassing de voorwaarden, welke 
zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam. Uitgever 
en auteurs verklaren dat dit blad op 
zorgvuldige wijze en naar beste weten is 
samengesteld, evenwel kunnen uitgever 
en auteurs op geen enkele wijze instaan 
voor de juistheid of volledigheid van 
de informatie. Uitgever en auteurs aan-
vaarden dan ook geen enkele aanspra-
kelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die het gevolg is van handelingen 
en/of beslissingen die gebaseerd zijn 
op bedoelde informatie. Lezers wordt 
met nadruk aangeraden deze informatie 
niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te 
gaan op hun professionele kennis en 
ervaring en de te gebruiken informatie 
te controleren. 

Wendy Bakker
Hoofdredacteur
(071) 565 96 55
wbakker@hortipoint.nl

Ivor van Harten
Vakredacteur
(071) 565 96 53
ivanharten@hortipoint.nl

Ferry Noordam
Fotograaf
(071) 565 96 74
fnoordam@hortipoint.nl

Gerdien de Nooy
Fotograaf
(071) 565 96 74
gdenooy@hortipoint.nl

Rens Kromhout
Fotograaf
(071) 565 96 74
rkromhout@hortipoint.nl

Angelique Bosman
Bureauredacteur
(071) 565 96 51
abosman@hortipoint.nl

Gerrie van Adrichem
Vormgever
(071) 565 96 47
gvanadrichem@hortipoint.nl

  n de winter van 2006 vroeg de tuinencommis- 

   sie van de Nederlandse Vereniging voor 

Tuin- en Landschapsarchitectuur (nvtl) of 

Tuin&Landschap samen met de vereniging een 

nummer zou willen maken met het thema ont-

werpen in relatie tot de omgeving. Tuin- en land-

schapsarchitecten werd gevraagd een tuin in te 

zenden die een relatie aangaat met de omgeving 

of die juist heel bewust de omgeving uitsluit. Tien 

tuinen zijn geselecteerd voor dit themanummer, 

dat de titel Tuin in Landschap heeft meegekre-

gen. Iedere tuin ligt in een ander landschap met 

zijn eigen karakteristieke kenmerken, zoals het 

rivierenlandschap in het midden van het land, het 

coulisselandschap in Twente maar ook het stads-

landschap van Amsterdam of het Vinexlandschap 

van Ypenburg in Den Haag. Het is het vakman-

schap van de tuinarchitect om de karakteristieke 

kenmerken van een plek te vertalen in het tuin-

ontwerp. Hoe, dat wordt u op de volgende pagi-

na’s in woord en beeld getoond. 

De uitgave wordt gekoppeld aan de Landelijke 

Tuinontwerpdag die de nvtl zaterdag 20 april 

organiseert. Tuineigenaren kunnen in zo’n 

vijftig bibliotheken, Tuinarchitectuurpark  

Makeblijde en De Tuinen van Appeltern  

advies vragen aan tuin- en landschaps-

architecten. Voor de nvtl betekent dit de 

mogelijkheid de tuinarchitectuur voor het 

voetlicht te brengen bij de consument. Het 

themanummer helpt daarbij. 

Maar Tuin in Landschap is ook bedoeld 

als inspiratiebron voor collega’s uit het vak 

zoals de hovenier, groenvoorziener en ont-

werper. En het past binnen de huidige trend 

van kleinschalig bouwen in het groen. Het 

behoud van de landschappelijke kwaliteit 

door aansluiting van woning en tuin op het 

landschap is daarbij uitermate belangrijk. 

De tien tuinen kunnen als voorbeeld die-

nen.

Tuin in Landschap is het eerste thema- 

nummer van 2007. Hierna volgen  

Groene wanden, Tuin van het Jaar 2007  

en Attractieve beplantingen.

I
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oudere ruggen verder weg van de kust, 
beschermd door die eerste, jongste dui-
nenrij, zijn meer afgesleten en begroeid 
met bossen. Daarachter lag een vlakte 
van eindeloze veenmoerassen, die zich 
uitstrekte tot de hogere zandgebieden 
van de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, 
Nijmegen en de zandgronden van Sal-
land en Brabant. Rivieren doorsneden 
alle drie de zones. 

Vanaf het moment dat de eerste 
boeren hun terpen bouwden en hun 
sloten groeven, veranderde het grootste 
deel van deze natuurlijke landschap-
pen in agrarisch cultuurlandschap. Door 
verschillende bewerkingen in verschil-
lende tijden ontstonden verschillende 
landschapstypen. Zo vormde het klein-
schalige esdorpenlandschap zich op de 

zandgronden in het oosten. Dit esdor-
penlandschap werd gekenmerkt door 
brinkdorpen en blokvormige akkertjes 
omgeven door houtwallen. Het eerder- 
genoemd veenmoeras werd ontwaterd 
door parallelle sloten. Hierdoor ont-
stonden smalle, langgerekte kavels met 
boerderijen op de koppen van de kavels 
die langs een rivier, weg of dijk gesitu-
eerd waren. Dit slagenlandschap tref je 
nu nog aan in Waterland en de Alblas-
serwaard. 

Vooral in Zuid-Holland werd een 
groot deel van het veenmoerasgebied 
afgegraven omdat het gedroogde veen 
goede brandstof vormde. De weilanden 
maakten plaats voor uitgestrekte plas-
sen, zoals nog te zien is bij Loosdrecht 
en Vinkeveen. Na het ontwateren bleek 

De tuinarchitect is als die kleermaker. 
Het is voor de tuinarchitect de kunst om 
niet alleen tuinen te maken die mooi 
zijn of goed bruikbaar, maar ook het 
landschap op zijn voordeligst te laten 
uitkomen. Een tuin moet het bestaande 
landschap uitdagen om zijn verborgen 
kwaliteiten prijs te geven. Dan spreek je 
van de architectuur van het landschap.

Daarvoor moet je weten wat de eigen-
schappen van dat landschap zijn. Die 
eigenschappen zijn niet altijd even zicht-
baar, en niet voor iedereen op dezelfde 
manier. Zo zal een boer eerder letten 
op de vruchtbaarheid, een koopman op 
infrastructuur en bereikbaarheid, en een 
schilder op de lichtval en het spel van 
horizontale en verticale lijnen. Een tuin-
architect moet ze eigenlijk allemaal zien, 
en ze vervolgens zichtbaar maken in zijn 
tuinontwerp. 

Natuurlijke landschappen
In vergelijking met andere landen be-
staan in Nederland enorm veel verschil-
lende landschappen op een klein op-
pervlak. Voor de middeleeuwen was het 
allemaal nog overzichtelijk en was het 
land van west naar oost globaal onder te 
verdelen in drie zones. Langs zee lag een 
strandwallenkust, met parallel aan de 
kust langgerekte zandruggen, tot enkele 
kilometers landinwaarts de strandwallen 
met daartussen kommen. De zandrug-
gen het dichtst bij zee zijn de huidige 
duinen, bestaande uit schraal zand en 
geteisterd door een zoute zeewind. De 

De geest van de plek
Elke tuin heeft op een of andere manier een relatie met de plek waar hij ligt. De bodem en 

het klimaat bepalen welke planten er kunnen groeien, de schaduw van bomen of bebou-

wing bepaalt waar het terras komt. Mooie vergezichten worden beleefd vanaf het terras, 

terwijl je nieuwsgierige buren buitensluit met een schutting of een haag. Deze eigenschap-

pen samen vormen de context van de tuin, het landschap, de genius loci, ofwel de geest 

van de plek. Het is aan de tuinarchitect om deze genius loci in het ontwerp te vatten.

Tekst Saskia de Wit / Beeld Peter van Bolhuis/Pandion, Saskia de Wit, Rens Kromhout en Gerdien de Nooy

▲

Meer dan eens is het landschap ver- 
 geleken met een mooie vrouw. 

Wanneer je haar aankleedt moet haar 
kleding niet alleen mooi zijn of lekker 
zitten, maar het liefst het figuur zo voor-
delig mogelijk laten uitkomen. Victoria 
Beckham droeg eens een jurk met het 
patroon van een Mingvaas. Onbetaalbaar 
voor gewone stervelingen maar wel erg 
mooi. Vooral omdat het schitterende fi-
guur van Victoria er op zijn voordeligst in 
uitkwam. De Mingvaasjurk was speciaal 
voor haar ontworpen. Niemand heeft 
precies die combinatie van figuur, geld, 
durf, smaak, karakter en gelegenheid die 
erin tot uitdrukking kwam. Overigens 
zat de Mingvaasjurk zo strak dat Victoria 
zonder de hulp van haar man niet naar 
het toilet kon, waardoor de jurk als kle-
dingstuk zijn doel voorbijschoot. Zo blijkt 
maar weer dat een kleermaker geen en-
kel aspect over het hoofd mag zien.

Een speciale aankleding is niet alleen 
voorbehouden aan de Victoria Beckhams 
onder de landschappen. Elk landschap 
heeft, net als elk mens, zijn kenmerken-
de eigenschappen waarbij een bepaalde 
aankleding past, zoals een joggingpak 
bij de sporter of een krijtstreeppak bij de 
bankdirecteur. Het gaat dan niet alleen 
om de verschillen in uitstraling van de 
twee kledingstukken maar ook om de 
details. Zo geeft een kleermaker die zijn 
vak verstaat een paar millimeter meer 
broek om de bovenbenen als de billen 
niet meer van een twintigjarige zijn. Die 
extra millimeters zie je niet, je ziet im-
mers het totaalbeeld. 

Tu i n  i n  L a n d s c h a p

Een tuin in zijn landschap 

In de Villa Medici in Fiesole 
(Italië) zijn allerlei land-
schappelijke eigenschappen 
verwerkt in de verschillende 
lagen in het ontwerp. De 
tuin, liggend op een steile 
helling, bestaat uit twee 
rechthoekige terrassen. De 
terrassen maken de helling 
toegankelijk maar tegelij-
kertijd maken ze de steilte 
van de helling zichtbaar. Het 
sterkst werkt dit in de hoge 

wand tussen de terrassen, 
met halverwege een pad. 
Dit pad lijkt aan de berg te 
hangen en de wand torent 
hoog boven de bezoeker 
uit. 
De plek op de helling is zo 
gekozen, dat de tuin door 
de berghelling en het huis 
wordt beschermd tegen de 
’tramontana’, een gure wind 
die uit het oosten waait.
De richting van de terrassen 

weerspiegelt de richting 
van de helling, maar is ook 
gericht op het uitzicht op 
de dom van Florence. Het 
maatschema van rechthoe-
kige vlakken vormt tege-
lijkertijd het kader om de 
wisselwerking tussen natuur 
en cultuur in uit te beelden, 
met aan de ene kant het 
huis en aan de andere een 
bosje als verbeelding van de 
natuur.
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het veen zo slap dat bij stormen grote 
delen werden weggeslagen. Er ontston-
den meren. Een deel van die plassen en 
meren werd met behulp van molens en 
later met gemalen drooggepompt. Op de 
bodem van deze plassen konden nieuwe 
landbouwgebieden worden gemaakt, 
functionele landschappen met een op de 
tekentafel bedachte verkaveling. Hierbij 
kun je denken aan de droogmakerijen 
zoals de Beemster, de Haarlemmermeer 
en de Zuidplaspolder. En dit is nog maar 
een greep uit de vele soorten cultuur-
landschappen. 

Later kwam de verstedelijking. De 
gebieden die hierdoor zijn ontstaan heb-
ben elk een samenhangende set van 
eigenschappen meegekregen waardoor 
ook hier gesproken kan worden van 
unieke landschappen met een eigen  
microklimaat, waterstand, patroon, 
schaal, geur en lichtval. Voorbeelden zijn 
de binnensteden, de industriegebieden, 
de Vinexwijken, het kassenlandschap en 
het snelweglandschap.

Ontwerplagen
Om alle eigenschappen van een land-
schap goed te kunnen begrijpen en er 
een tuinontwerp op te laten reageren, 
kun je elk landschap onderverdelen 
in verschillende ’lagen’. Je zou dit het 
beste kunnen vergelijken met muziek. 
Die bestaat ook uit lagen: de melodie, 
het ritme, de volumewisselingen en de 
wisselwerking tussen de instrumenten. 
Afhankelijk van de componist en de mu-
zikant is de ene laag wat nadrukkelijker 
aanwezig dan de andere, maar je hebt 
ze allemaal nodig om tot een compositie 
te komen. Als luisteraar hoef je al die af-

zonderlijke lagen niet te onderscheiden, 
maar je zou het direct merken als er een 
ontbreekt of niet klopt met de rest. 

In de landschapsarchitectuur zijn deze 
lagen de plattegrond, de ruimtevorm, 
de beeldende laag en de uitdrukking 
van het programma. Elke laag van het 
tuinontwerp reageert op dezelfde laag in 
het landschap. Dan gaat bijvoorbeeld de 
tuin naadloos op in de omgeving, of her-
ken je het landschap in de tuin doordat 
bestaande elementen uit het landschap 
in de tuin in een nieuwe ordening zijn 
geplaatst. Maar de tuin kan ook bewust 
’ontsnappen’ aan de situatie, waardoor 
tuin en landschap elkaar versterken door 
het contrast. Hieronder worden de ver-
schillende ontwerplagen uitgewerkt.

Plattegrond    De eerste laag is de plat-
tegrond: een denkbeeldig maatschema 
met een eigen ordening of ritme, soms 
duidelijk zichtbaar, soms verborgen. Het 
is als muziek waar altijd ritme in zit 
ook als de drumbeat niet nadrukkelijk 
hoorbaar is. Franse baroktuinen hebben 
zo’n niet te missen ’beat’: het eerste wat 
je ziet is die as, waaraan alles in de tuin 
ondergeschikt is. 

Via dit onderliggende schema kan 
de relatie worden gelegd met de hoofd-
lijnen en patronen van het landschap, 
zoals de richting van een rivier of het 
grid van de verkaveling. De plattegrond 
van de tuin kan de onderlegger zijn voor 
een overgang tussen huis en landschap, 
zoals dat bij de tuin in Epse (zie pagina 
26) waar de onderliggende orde dicht 
bij huis duidelijk zichtbaar is in bloem-
bedden en buxushagen en verder weg 
oplost in golvende lijnen. Of er kan een 
wisselwerking gezocht worden tussen 
de autonomie van het tuinontwerp en 
de onregelmatigheid van de omgeving, 
zoals de tuin Rex in Amsterdam met zijn 
rechthoekige grondvlak (foto 2). 

Ruimte    Een tuin is een driedimensi-
onale ruimtelijke sculptuur, die je leert 
kennen als je erdoorheen loopt. De 
meest eenvoudige ruimtevormen in de 
tuinarchitectuur zijn de uitersten: de 
naar binnen gerichte, omsloten tuin, of 
de grenzeloze tuin met een oneindige 
horizon. Daartussenin zijn vele varianten 
denkbaar. 

Wanneer je over het landschap praat in 
termen van ruimte gaat het allereerst 
over de horizon, de verste begrenzing 
van je blikveld. De tuin is dichtbij, de ho-
rizon ver weg. In de open polder of aan 
zee is dat 6 km, in de stad vaak niet ver-
der dan de overkant van de straat. 

Tuin en horizon kan je op een een-
voudige manier met elkaar in verband 
brengen door de tuin als kijkdoos op 
te vatten, een doos met een venster, 
waardoor het panorama deel van de tuin 
wordt zoals bij Villa Medici (foto vorige 
pagina). Of het ontwerp kan geleidelijk 
steeds meer van de omgeving onthullen, 
door middel van een zorgvuldig in scène 
gezette route met omkaderde of juist 
weidse uitzichten en een afwisseling van 
open en besloten ruimten. De wanden 
van en binnen een tuin spelen hierbij 
een belangrijke rol. 

De meest vergaande ruimtelijke re-
latie tussen tuin en landschap is een 
tuin zonder wanden die volledig wordt 
opgenomen in de landschappelijke 
ruimte. Maar dat kan alleen als je geen 
vervelende buren hebt en het landschap 
zelf je de wanden cadeau geeft. Zoals in 
Warken, waar de horizon de wanden van 
de tuin vormt (foto 3). 

Beeld    Het beeld van de tuin, dat wat je 
je herinnert en op je netvlies blijft han-
gen, is vaak een samenspel van kleuren, 
geuren, geluiden, texturen en combina-
ties daarvan. Al deze effecten verwijzen 
vaak naar iets anders dan de tuin zelf. Ze 
zeggen veel over de eigenaar en over de 
ontwerper, over smaak en over hoe prak-
tisch iemand is ingesteld, maar ook over 
het omringende landschap, de samenle-
ving en de geschiedenis van de plek. 

Elke tuin is vol met dergelijke verwij-
zingen. Ze kunnen hun omgeving over-
stemmen of er juist een wisselwerking 
mee aangaan. Een tuin met grindtegels 
en bielzen of een tuin met cortenstaal en 
schanskorven roept allerlei associaties 
op met respectievelijk de jaren zeventig 
of negentig. Als zorgvuldig met deze 
verwijzingen wordt omgegaan, vertellen 
ze een heel verhaal over de geschiedenis 
van de plek. 

Bij een tuin met gras, water en knot-
wilgen denk je meteen aan de polder, bij 
een tuin met zand en helmgras denk je 

Plattegrond en context 

Tu i n  i n  L a n d s c h a p

Deze twee stedelijke binnentuinen 
hebben allebei een onregelmatig 
gevormde kavel als uitgangspunt  
en reageren hier, elk op een ande- 
re manier, nadrukkelijk op. 
De tuin boven (1) accentueert 
de verspringing in de kavel door 
de knik in het opgetilde looppad 
(Rotterdam, ontwerp Saskia de Wit 
Landschapsarchitectuur). 

De tuin onder (2) gaat juist tegen 
de gegeven situatie in door een 
regelmatige rechthoek te omzomen 
met een zone van beplanting. Zo 
ontstaat er een contrast tussen het 
autonome grondvlak en de onregel-
matige gevelwanden.

1 3

4

Ruimte en context  
De tuin boven (3), in het kam-
penlandschap of het houtwal-
lenlandschap van de Achterhoek, 
heeft geen hekken of hagen. De 
ruimtelijke omsluiting van de tuin 
wordt gevormd door het land-
schap zelf, dat al intiem en beschut 
genoeg is. De houtwallen aan de 
horizon vormen de wanden van een 
landschappelijke ’kamer’ die de tuin 
ook omsluit.

Ook bij de tuin onder (4) is geen 
wand gemaakt, omdat de be-
staande dijk al een wand vormt. 
Deze abrupte grens is verzacht door 
er laagjes aan toe te voegen zodat 
tuin en landschap meer geleidelijk 
in elkaar overgaan: een dubbele 
bomenrij en twee sloten, elemen-
ten die thuishoren in het polder-
landschap, vertaald naar de tuin 
(buitenplaats aan de Amstel). 

aan de duinen. Al je zintuigen kunnen 
meehelpen om het verband te leggen 
tussen tuin en omgeving. Deze zintuigen 
worden op een ander spoor gezet als 
in een tuin in een industriegebied een 
beeld van een kunstmatig bos wordt ge-
geven, zoals de tuin in het Smedinghuis 
(foto 6). Dan mis je onbewust de bijbe-
horende bosgeur, wat een vervreemdend 
effect heeft.

Programma    Een tuin moet ruimte 
bieden voor een prettig gebruik, maar 
maakt ook zichtbaar wat er in de tuin 

gebeurt, hoe de eigenaren leven. Dat kan 
verder gaan dan de juiste plaatsing van 
de berging, de terrassen en de loop van 
de paden. Een grote tafel kan, ook al is 
hij op dat moment leeg, beelden oproe-
pen van uitbundige gezelschappen en bij 
een verlaten boomhut hoor je de echo’s 
van kinderstemmen. 

Behalve het vinden van de meest 
geschikte plek voor de verschillende 
functies, en het zichtbaar maken van het 
gebruik, kan in een tuin die is ontworpen 
vanuit het landschap ook het tegenge-
stelde gebeuren: niet het gebruik bepaalt 

▲

2



het ontwerp, maar de plek roept nieuwe 
vormen van gebruik op. Een grote boom 
met dikke, horizontale takken vraagt 
om er een schommel aan te hangen. Als 
je een tuin in de Betuwe betrekt, kan je 
opeens verlangen naar fruitbomen, en in 
een tuin aan de Vecht zou een theekoe-
pel helemaal niet misstaan. Je gaat zo’n 
tuin dan toch anders gebruiken doordat 
die schommel, of die fruitbomen, of die 
theekoepel er een plek in hebben.

In dit themanummer
De tuinen die staan beschreven in dit 
nummer zijn ontworpen door tuin- en 
landschapsarchitecten. Voor het gemak 
spreken we vaak van tuinarchitecten, 
maar de onhandige lange naam is er niet 
voor niks. Het woordje ’landschap’ wil 
niet zeggen dat ze zich alleen maar be-
zighouden met ontwerpen van regionale 
plannen en ruilverkavelingen en ook niet 
dat ze alleen uitgestrekte, landschap-

pelijke tuinen ontwerpen, maar dat een 
tuinontwerp (en ook het ontwerp voor 
een woonwijk, een park, een plein of 
zelfs een bedrijventerrein) uitgaat van de 
kenmerken van het landschap. En dan 
landschap in de meest brede zin van het 
woord. De tuinarchitect maakt het land-
schap, de geest van de plek, voelbaar in 
de tuin.  ■

7

6 8

Beeld en context 

Tu i n  i n  L a n d s c h a p

De duintuin boven (5) met zijn 
ruige materialen (Spaans kwartsiet 
en cortenstaal) maakt iets zichtbaar 
van de extreme weersinvloeden 
waaraan je in de duinen bent 
blootgesteld, terwijl tegelijkertijd 
de roestbruine tinten samensmel-
ten met de kleuren van zand en 
helmgras (ontwerp Marlies van 

Diest en Wim Wijsman). De tuin 
onder (6) ligt in een bedrijfsge-
bouw en creëert daar zijn eigen 
context met een kunstmatig bos 
van dode boomstammen en een 
reusachtige fotoprint, als reactie op 
de kunstmatige omgeving van het 
bedrijventerrein. 

Programma en context 
In een omgeving als die op de bo-
venste foto (7), aan de rivier de Zaan, 
is het hebben van een boot, ermee 
varen en eraan klussen bijna onver-
mijdelijk. De aanlegsteigers zijn in het 
tuinontwerp doorgetrokken waardoor 
de aanwezigheid van de boot sterk 
voelbaar wordt, ook al is de boot zelf 
nergens te bekennen. Het programma 

kan ook volledig tegen de omgeving 
in gaan en daarmee de dagelijkse 
werkelijkheid, die je normaal al bijna 
niet meer opmerkt, zichtbaar maken, 
zoals hier op de foto onder (8) aan 
de Realengracht in het hartje van 
Amsterdam. De parkeerstrook krijgt 
de functie van de tuin.  

Tuin&Landschap [ 8 - thema ] 200710
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Bomenrij tot  
over de grens
Een tuin met een heldere structuur, strak en eenvoudig vormgegeven, die 

aansluit bij de inrichting van het huis en waarin de aanwezige ruimte opti-

maal benut wordt, dat was de wens van de tuinbezitters. Buro Mien Ruys 

tuin- en landschapsarchitekten haalde het landschap naar binnen waar-

door de tuin groter lijkt dan deze in werkelijkheid is.

Tussenmuren werden gesloopt en 
ramen vergroot zodat lichte ruimten 

ontstonden die een strakke, moderne 
inrichting kregen. Het huis in Dalfsen 
onderging een grondige verbouwing. 
Daarna was de tuin aan de beurt. Deze 
moest bij de inrichting van het huis aan-
sluiten: huis en tuin moesten een geheel 
vormen. Een omvangrijke ingreep was 
onvermijdelijk aangezien de tuin gevuld 
was met op- en afstapjes, kronkelpaadjes 
en willekeurig verspreidliggende klinker-
cirkels. De ingewikkelde en versnipperde 
vormgeving maakte dat de tuin, behalve 
rommelig, veel kleiner leek dan het wer-
kelijke aantal vierkante meters.  

In het nieuwe ontwerp werden, vooral 

C o u l i s s e l a n d s c h a p

Tekst Anet Scholma / Beeld Gerdien de Nooy

vanuit het huis, zo lang mogelijke zicht-
lijnen gemaakt. Hierdoor lijkt de tuin 
groter. Een andere manier om de tuin 
optisch te vergroten bereik je door de 
nadruk van de begrenzing weg te nemen. 
Wanneer niet precies duidelijk is waar 
de tuin ophoudt lijkt deze ruimer. Het  
is alsof de ruimte van de buren bij de 
eigen tuin hoort. Niet alleen is gepro-
beerd de tuin groter te laten lijken. Door 
delen van de tuin qua functie, vorm en 
inrichting een totaal verschillend karak-
ter te geven, is de tuin ook boeiend en 
verrassend geworden: wanneer je buiten 
rondloopt maar ook vanuit het huis om-
dat het uitzicht vanuit ieder raam weer 
anders is.

Schapenwei
De achtergrens van de tuin was voorzien 
van een forse heesterrand met bomen. 
Erachter ligt echter een schapenweitje. 
Door de heesterrand voor een groot deel 
te rooien en het gras tot aan het weitje 
door te trekken, is het alsof grasveld en 
weitje één geheel zijn en wordt het wei-
tje met de schapen visueel geannexeerd. 
De zichtlijn die zo ontstaat, midden voor 
het grote woonkamerraam, geeft enorm 
veel diepte aan de tuin. 
Een rij grote Amerikaanse eiken, waar-
van enkele in de tuin staan, is onderdeel 
van een oude lanenstructuur van een 
nabijgelegen landgoed en moest gehand-
haafd blijven. Door het weghalen van de 
heesters komen de eiken vrij in het gras 
te staan en geven ze nu extra diepte aan 
de lange zichtlijn over grasveld en wei. 

Midden voor de grote glazen pui van 
de zitkamer ligt een lange, smalle vijver, 
met slechts een enkele waterlelie en 
zonder fontein zodat het spiegelende 
effect optimaal is. De vijver loopt door 
tot dicht bij de gevel, waardoor wolken-
luchten vanuit de zithoek zichtbaar zijn. 
Het grote terras ligt terzijde van de vijver, 
grenzend aan de eetkamer en de keuken. 
Een praktische locatie maar bovendien 
wordt het uitzicht vanuit de woonkamer 
nu niet gehinderd door tuinmeubilair. 

Een tweede groot terras is iets verder 
van het huis aangelegd. In een bosrijke 
omgeving is voldoende licht en zon altijd 
lastig te realiseren. Dit terras ligt tegen 
de zijgrens en is pal zuid georiënteerd. 
Op de andere zijgrens is alle hoge hees-
terbeplanting gerooid en ook zijn enkele 
bomen weggehaald. Op de grens is een 
2 m hoge beukenhaag geplant. Voor 
privacy ten opzichte van de buurtuin 
is dat ruim voldoende, maar het terras 
komt wel veel meer in de zon te liggen. 
Vanaf het terras kijk je bovendien schuin 
over de haag naar hoge eiken in de verte 
in plaats van in de boomkronen op de 
grens. Ook dit versterkt het gevoel van 
ruimte.

Gemeenteplantsoen
De zijtuin naast het huis is relatief smal 
en wordt alleen gebruikt als verbinding 
met de voortuin. Vanuit de woonkamer 
is de zijtuin echter wel belangrijk, er be-
vindt zich een laag maar breed raam in 

de zijgevel. Midden voor dit raam is  
ook hier de zichtlijn zo lang mogelijk  
gemaakt. Alle beplanting is weggehaald 
tot aan de buurgrens. Op de grens is een 
lattenscherm gezet dat weinig ruimte 
vergt en voldoende privacy geeft. Tus- 
sen gevel en scherm ligt een langwer- 
pig grindvlak met daarin een beeld op 
een sokkel als blikvanger. Een tegelpad 
vormt de verbinding tussen voor- en 
achtertuin. 

De voortuin is eveneens smal en loopt 
bovendien schuin af naar de straat met 
een vrij groot hoogteverschil. Tussen de 
voordeur en de grens bedraagt het ver-
schil zo’n 60 cm. Dit maakt dat de tuin 
voor je gevoel wegzakt richting de straat 
en daardoor kleiner lijkt. 

De tuin was beplant met een groot 
aantal verschillende vaste planten in 
kleine groepjes. Tussen de voortuin en de 
straat bevindt zich nog een brede strook 
gemeenteplantsoen bijna helemaal be-
plant met een lage Symphoricarpos. Het 
resultaat was twee totaal verschillende 
repen groen naast elkaar. Om dit op te 
heffen werd in het ontwerp de totale 
ruimte tussen gevel en straat ingericht 
en beplant als één geheel. De gemeente 
ging met dit idee akkoord mits het niet 
zou detoneren in het straatbeeld. 

Het eigen tuindeel is bijna helemaal 
vlak gelegd en het aanwezige hoogte-
verschil is opgevangen door op de grens 
met de gemeentestrook een talud te ma-
ken en daarop een rij haagblokken van 
hulst te planten. Wanneer deze waterpas 
geknipt worden, leidt dat de aandacht 
van het hoogteverschil af en lijkt het 
bijna of de tuin vlak ligt. 

De hele voortuin is beplant met grote 
groepen sterke bodembedekkers zoals 
Geranium macrorrhizum en Vinca minor 
met daarin groepen herfstanemonen en 
grassen. Deze beplanting loopt tussen de 
hulstblokken door tot aan de straat en 
is hier aangevuld met enkele grote groe-
pen Symphoricarpos chenaultii ’Hancock’ 
en Hedera helix ’Arborescens’. De hoogte 
van de hulstblokken is zo gekozen dat 
je vanaf de voordeur de straat niet ziet 
met als gevolg dat het ineens lijkt alsof 
de rododendrons aan de overzijde van de 
straat ook bij de tuin horen. Het effect is 
een voortuin die enorm groot lijkt omdat 
niet duidelijk is waar deze officieel op-
houdt.  ■

▲

De erfgrens is afgescheiden met een eenvoudig transparant hek. Doordat de bomenrij doorloopt 
in die van de buurtuin en de omgeving lijkt het alsof de tuin vele malen groter is. 
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1   Uitzicht vanuit de woonkamer over de lange, smalle vijver 
en tussen de grote eiken door.

2   De voortuin is een rustige groene ruimte waarvan de grens 
niet zichtbaar is. De hulst moet nog uitgroeien tot strakke water-
pas geknipte blokken. Vanaf de parkeerplaats leiden twee treden 
naar de voordeur.

3   Een langwerpig grindvlak tot aan de erfgrens maakt de 
zichtlijn vanuit de woonkamer zo lang mogelijk. Het tegelpad 
wordt ter plaatse van het grindvlak een stapstenen pad.

4   Het terras op het zuiden heeft een hoge taxushaag in de 
rug en bloemborders aan de beide zijden. Vanaf het terras is  
er uitzicht op hoge eiken in de verte.

5   Zicht vanaf het einde van de tuin op het huis. Dwars  
geplaatste hagen doorbreken het gazon. 

6   Enkele coniferen op de zijgrens zijn blijven staan en ont-
trekken het buurhuis aan het oog. De beplanting is sober gehou-
den met fraaie bladcontrasten en in grote groepen aangeplant.

C o u l i s s e l a n d s c h a p

2 3

4 5

1 6

Buro Mien Ruys
Anet Scholma is tuinarchitect en di-
recteur van Buro Mien Ruys Tuin- en 
Landschapsarchitekten in Amsterdam. 
De ontwerpen van Buro Mien Ruys 
grijpen terug op een lange traditie die 

uitgaat van een eenvoudige, heldere 
vormgeving gecombineerd met een 
natuurlijke, losse beplanting. Scholma 
houdt daarbij drie basisprincipes in 
het oog: het ontwerp van de tuin 
moet aansluiten op de architectuur 
van het huis, het ontwerp moet 
aansluiten op de natuurlijke omge-
ving en de tuin moet passen bij de 
gebruikers wat functionele indeling 
en sfeer betreft. Buro Mien Ruys 
houdt zich bezig met het maken van 
ontwerpen zowel voor de particuliere 
tuin als voor de openbare ruimte. Op 
dit moment heeft het bureau zeven 
mensen in dienst.

■  I www.mienruys.nl

De tuin is aangelegd door  
Klimop Tuintechniek en Groenvoorziening, 
Liederholthuis, T (0572) 39 33 97

N➤

Weiland
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▲

De tuin in het zuidwesten van Neder- 
 land ligt op vruchtbare oeverwal-

grond in het rivierengebied. Een streek 
waar van oudsher fruitteelt plaatsvindt. 
Oorspronkelijk betrof het een groot, lang-
gerekt perceel aan de rand van een dorp, 
met woonhuis, tuin, boomgaard en weide. 
Maar de eigenaren hebben een groot deel 
moeten afstaan voor woningbouw. Geble-
ven zijn het tuingedeelte en een deel van 
de boomgaard en weide, samen ongeveer 
1,5 ha. 

Toen in 1986 het huis werd uitgebreid, 
wilden de bewoners een samenhangend 
geheel maken van tuin, boomgaard en 
weide. Ondanks de ruime afmetingen van 
het perceel was het programma van eisen 
beperkt. De bewoners wilden vooral ruim-

laag en liggen op enige afstand van de 
kavelgrens. Zo ontstaat er aansluiting 
met de omgeving. In de voortuin staat 
een haag op circa 4 m van de straat, in de 
achtertuin is op ruime afstand van de erf-
grens een met bomen beplante grondwal 
gemaakt. 

Op meerdere manieren is getracht 
bestaande landschappelijke kenmer-
ken te behouden: de situering in het 
bebouwingslint, de kavelrichting en het 
ontwateringssysteem. Verder is gezocht 
naar een inrichting die eerder wordt geas-
socieerd met een boerenerf dan met een 
villatuin. Een moestuin was niet opgeno-
men in het programma van eisen. Deze 
is later toegevoegd in de hoek bij het 
uiteinde van de grondwal. Dit verzwakt 
de beoogde continuïteit tussen gazon en 
boomgaard enigszins, maar verhoogt de 
gebruikswaarde en het landelijke karakter 
van de tuin.

Door de bosschage aan de straatzijde 
uit te breiden is een forsere erfbeplanting 
ontstaan, die beter past bij het beeld van 
het bebouwingslint dan de oorspronke-
lijke groenstrook. Er is voor gekozen de 
erfbeplanting niet over de volle breedte 
van het perceel door te zetten, zodat van-
af de weg een glimp van de boomgaard 
zichtbaar blijft.

Het perceel ligt in een polder waar het 
overtollige water wordt afgevoerd naar 
de Biesbosch. In het ontwerp is het afwa-
teringssysteem nadrukkelijk in het zicht 
gelaten om die relatie met het landschap 
te behouden. Helaas zijn bij de aanleg van 
de rondom gelegen nieuwbouwwijken 
sloten gedempt. De tuin is hierdoor geïso-
leerd komen te liggen, met wateroverlast 
als gevolg. Er is nu extra drainage aange-
legd die is aangesloten op de riolering. De 
relatie met de polder en de Biesbosch is 
dus niet meer concreet aanwezig.

Een plek in het landschap
Woonhuis, bijgebouwen en garage liggen 
geconcentreerd op één plek. Verharding is 
alleen toegepast rondom de gebouwen en 
niet op de rest van het perceel. Het terras 
ligt iets hoger dan het gazon en volgt de 
ronde vorm van de uitbouw. Het is niet  
te groot, zodat het heel duidelijk een  
onderdeel van het gebouw blijft en geen 
inbreuk maakt op de tuin. Dit versterkt 

het idee van ’een plek in het landschap’.
Dwars over de afzonderlijke gedeelten 

van de tuin – voortuin, bosschage, achter-
tuin en  boomgaard – is een met bomen 
beplante grondwal aangelegd: een kwart 
cirkel, met als middelpunt de uitbouw 
van de woonkamer en het terras. Het is 
een element dat zowel scheidt als bindt. 
Vanuit de woning en het terras gezien 
schept de wal voldoende beslotenheid 
voor de gewenste privacy. Tegelijkertijd 
wordt geappelleerd aan avontuur. Je ziet 
dat de tuin niet ophoudt bij de wal, want 
het gazon gaat over in het gras van de 
boomgaard en ergens in de wal is een 
doorgang. Daarachter ligt een snipperpad, 
dat als het ware een omtrekkende bewe-
ging maakt van achtertuin naar voortuin 
en uitnodigt tot een nadere verkenning. 
Mede hierdoor is de tuin een aantrekke-
lijke speelplek voor kinderen.

Om het bijzondere karakter van de 
grondwal te benadrukken is deze beplant 
met zilveresdoorns: niet-inheemse, opval-
lende bomen. Deze hebben zich in twintig 
jaar bijzonder goed ontwikkeld. Daarom 
is besloten de kroonomvang drastisch te 
beperken door ze te kandelaberen. Als 
onderbegroeiing is klimop toegepast.

Tuinkunst en omgeving
In het tuinontwerp kunnen diverse stijlen 
en ontwerpmiddelen uit de geschiedenis 
van de tuinkunst worden herkend die 
een relatie aangaan met de omgeving. 
Het ontwerp is een vorm van ingenieurs-
kunst. Er is een grondwal gemaakt, min of 
meer zoals een dijk of verdedigingswerk. 
De wal schept een ruimtelijke relatie met 
het woonhuis en trekt zich niets aan van 
de patronen in de omgeving: een stijlken-
merk uit de barok. 

De ogenschijnlijke voortzetting van 
het gazon achter de wal in de tuin en 
achter de bosschage hoort bij de Engelse 
landschapsstijl. Zo ook het pad langs de 
wal, waarvandaan je de tuin kunt erva-
ren vanuit verschillende perspectieven. 
De vormgeving in de tuin is echter strak, 
en de compositie is tot stand gekomen 
als een spel van vlakken en lijnen. Dit is 
te beschouwen als modern. Tot slot zijn 
vormen en patronen op confronterende 
wijze naast en over elkaar gelegd, een 
postmodern stijlkenmerk.  ■

R i v i e r e n l a n d s c h a p

te en uitzicht. Een zwembad werd onder-
gebracht in een aparte aanbouw zodat dit 
buiten het tuingedeelte kon blijven. Een 
zwembad verfraait zelden een tuin.

Geen openluchtkamer
Als je spreekt over een tuin is het pri-
maire kenmerk de afscheiding met de 
omgeving. Je maakt een omsloten ruimte 
met muren, schuttingen of hagen. Dat 
schept privacy en je krijgt een soort open-
luchtkamer die losstaat van zijn omge-
ving. Hierdoor ontstaat er meer vrijheid in 
vormgeving en materiaalgebruik. 

Maar in deze tuin werd juist de relatie 
met de omgeving op prijs gesteld. De 
omheiningen zijn daarom betrekkelijk 

Ruimte  
zonder leegte
Geen uitgekiend beplantingsplan als decor of etalage, geen oogverblindende 

materialen of ingewikkelde compositie, maar gebruik van het bestaande land-

schap waarin je de waarde ervaart van de afzonderlijke elementen. De tuin in 

Wijk en Aalburg is welbeschouwd geen tuin maar een plek in het landschap. 

Een plek waar ruimte is zonder leegte.

Tekst Jan Klop / Beeld Rens Kromhout

In een ruime, eenvoudig ingerichte tuin krijg je oog voor het spel van licht en schaduw.  
De ontwerper beschouwt dit als een belangrijke kwaliteit, meer dan kleur en textuur.
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1   Het gazon sluit aan op de boomgaard, waardoor het één 
geheel vormt. De later toegevoegde moestuin verbreekt dit beeld 
enigszins.

2   Daar waar een sloot werd gedicht om een groter gazon te 
kunnen maken, steken de uiteinden van de sloot toch nog een 
stukje in het gazon. Tuin (gazon) en landschap (poldersloot) 
worden zo met elkaar geconfronteerd.

3   Ook voor omwonenden is de boomgaard zeer waardevol. 
Stedenbouwkundig gezien vormt het een groenelement van 
formaat. 

4   Woonhuis en bijgebouwen liggen bij elkaar aan de rand 
van het perceel. Hierdoor blijft de tuin zo groot mogelijk.

5   Het ontwerp werd in 1986 uitgevoerd. De twintig jaar oude 
zilveresdoorns zijn onlangs gekandelaberd.

6   Een boomgaard is prachtig, maar ook arbeidsintensief. Zelfs 
voor plukken van gratis fruit is weinig animo.

R i v i e r e n l a n d s c h a p

1 2

3 4

5 6

➤

N

Schapenweide Boomgaard

Moes- 
tuin

Adviesbureau Jan Klop
Adviesbureau Jan Klop heeft een 
ontwerp- en adviesbureau voor de 
inrichting van buitenruimten. Het 
accent ligt op stedelijke gebieden, 
uiteenlopend van schoolplein tot 
woonwijk. Projecten van zijn hand zijn 
de herinrichting van een scholencom-
plex aan de Eendracht in Uithoorn en 

het beplantingsplan in de woonwijken 
Wilgenhof en De Kuil in De Kwakel.
Klop is gespecialiseerd in begraaf-
plaatsen. Hij werkte onder meer aan 
de uitbreiding en herinrichting van de 
gemeentelijke begraafplaats Uithoorn. 
Zijn ontwerpen zijn altijd gerelateerd 
aan de omgeving en het alledaagse 
gebruik. Functionaliteit en duurzaam-
heid staan voorop in zijn plannen. 
Typerend voor zijn werkwijze is dat hij 
de inrichting van het grondvlak voorop 
stelt (hoogteverschillen, verhang en 
vlakverdeling) en daarna kijkt naar 
andere ruimtelijke elementen. Het 
spel van licht en schaduw spelen een 
belangrijke rol in zijn ontwerpen. Een 
spel dat niet direct in het oog springt, 
maar wel onbewust wordt ondergaan.

■  E janklop@chello.nl

De tuin is aangelegd door Schreuders  
Tuinaanleg en Onderhoud, Genderen 
T (0416) 35 22 47



Tuin&Landschap [ 8 - thema ] 200722 Tuin&Landschap [ 8 - thema ] 2007 23

S t a d

leiden. Bovendien bloeien ze in het voor-
jaar, geven ze herfstkleur en appeltjes én 
zijn ze relatief makkelijk in onderhoud. 
Ze hoeven slechts een keer per jaar te 
worden gesnoeid en aangebonden.’’

Niet saai
Het geheel oogt misschien eenvoudig, 
saai is het volgens Baljon in geen geval: 
,,Besef dat groen op een dergelijke plek 
in de stad een bijzondere kwaliteit is. 
Aan de straatkant is het leven al kleur-
rijk genoeg. Het grind lijkt op de plat-

tegrond een strak vlak maar doordat 
gekozen is voor grof grind zijn diverse 
kleurschakeringen zichtbaar. Bovendien 
voegt het schaduwspel van de bomen op 
het lichte grind een zekere dynamiek toe.’’

De tuin is circa zeven jaar geleden 
aangelegd en in de praktijk blijkt dat de 
opdrachtgever het gebruik goed had inge-
schat. Baljon: ,,Ondanks dat er een bankje 
bij is gekomen, drinken de bewoners 
liever een biertje op hun zonnige balkon 
dan dat ze de moeite nemen om naar de 
relatief donkere tuin te verkassen. Het is 
een echte kijktuin geworden.’’  ■

te verder in te vullen. De opdrachtgever, 
een woningbouwcoöperatie, gaf aan dat 
een échte tuin te kwetsbaar zou zijn voor 
de bewoners. De appartementen waren 
namelijk speciaal gebouwd voor jonge-
ren, een groep die niet altijd zijn verant-
woordelijkheid neemt en die bovendien 
erg vaak van samenstelling verandert. 

Uiteindelijk is een brief verstuurd aan 
dertig kunstenaars met een verzoek om 
ideeën voor de invulling van het kader. 
De hoofdprijs was de uitvoering van 
het ontwerp, en de troostprijs dat van 
alle inzendingen een boekje en een ten-
toonstelling zouden worden gemaakt. 
Circa twintig kunstenaars gaven aan 
de oproep gehoor. De jury, bestaande 
uit Lodewijk Baljon, de directeur van de 
woningbouwvereniging, de directeur van 
de Rijksacademie en een aantal kunste-
naars, beoordeelde de ideeën onder meer 
op praktische uitvoerbaarheid, kosten en 
originaliteit. 

De omwonenden zijn bij dit proces 
niet actief betrokken. Het ging hier im-
mers niet om openbaar groen maar om 
een semi-privébinnentuin. De meeste 
mensen waren waarschijnlijk al lang blij 
met iets van een tuin; zij hadden jaren-
lang uitzicht gehad op de blinde muur 
van de voormalige bioscoopzaal.

Stalen frame
De inzending van kunstenares Marlène 
Staats werd gekozen. Zij stelde voor om 
fruitbomen langs een frame te leiden als 
symbool voor de ’geharnaste’ natuur,  
waarvan in een stad vaak sprake is. 
Staats en Baljon trokken daarna geza-
menlijk op bij de uitwerking van het 
ontwerp. Baljon: ,,Er is gekozen om het 
stalen frame scheef te zetten. Dit maakt 
nog meer zichtbaar dat hier echt méér 
aan de hand is dan slechts een func-
tioneel ontwerp. Bovendien verandert 
het perspectief voortdurend vanuit de 
verschillende gezichtspunten. Dit wordt 
nog versterkt doordat het frame twee 
verschillende hoogtes heeft. Uiteindelijk 
is voor slechts één fruitsoort gekozen. 
Appels zijn bij deze hoogte het beste te 

De nieuwe open ruimte die Lodewijk  
 Baljon, van het gelijknamige ont-

werpbureau in Amsterdam, in 1998 aan-
trof werd omringd door een rommelig 
geheel van achtergevels met diverse 
kleuren, materialen, verspringingen en 
uitbouwen. De ondergrond bestond uit 
slechte zandgrond. 

Baljons eerste stap was om eenheid in 
het geheel aan te brengen. Hij koos voor 
een rand van bamboe: ,,We kozen voor 
deze plant omdat hij hoog en winter-
groen is en dynamisch oogt. Omdat de 
bovenkant wat ijl is, kijken de bewoners 
van hogere verdiepingen erdoorheen. De 
bamboerand is ongeveer 3,5 m hoog, met 
alleen een lagere soort op de plek waar 
de ramen van bewoners recht op de 
nieuwe tuin uitkijken. De gekozen soort 
heeft een frisgroene kleur. Deze lichtheid 
hebben we nog versterkt door de rest 
van het oppervlak in te vullen met grof, 
geel kwartsgrind. Door te kiezen voor 
grof grind wordt het onderhoud beperkt, 
omdat dit grind te droog is voor onkruid. 
De gele kleur maakt de hele tuin zonni-
ger en lichter.’’

Kwetsbaar
Met het plaatsen van de bamboeranden 
en het gele grind was het kader wat Bal-
jon betreft af. Vraag was nu hoe de ruim-

Geharnaste natuur in stadse kijktuin
In de drukke Haarlemmerstraat in hartje 

hoofdstad moest bioscoop Rex plaats-

maken voor nieuwbouwappartementen 

met op de begane grond een winkel en 

een uitzendbureau. Op de plek van de 

bioscoopzaal kwam een relatief donkere 

ruimte vrij voor een binnentuin. Lodewijk 

Baljon ontwierp, in samenwerking met 

een kunstenares, een schijnbaar eenvou-

dige tuin met groen in de hoofdrol.

Tekst Kyra Kuitert / Beeld Gerdien de Nooy

▲

Een groene rand van bamboe en een vlak van geel grind  
vormen het kader van deze omsloten stadstuin.
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2 3

4 5

61   De bovenburen hebben uitzicht op een groene oase in de 
drukke Amsterdamse binnenstad.

2   Waar de buurhuizen rechtstreeks op de tuin kijken is een 
lage bamboesoort, Pleioblastus auricomus, gebruikt.

3   Het ruim 2 m hoge stalen frame geleidt de sierappeltjes.

4  5   Bamboe zorgt ’s zomers en ’s winters voor groen en 
beweging.

6   Phyllostachys humilis omgeeft grotendeels de tuin en 
onttrekt de onregelmatige gevels aan het zicht. Het kunst- 
zinnige leiwerk is nadrukkelijk ’kunstig’ door de verschillen  
in hoogte en de scheefstand.

1

S t a d

Lodewijk Baljon landschapsarchitecten
Na zijn afstuderen in Wageningen in 
1982 werkte Lodewijk Baljon twee jaar 
voor Bakker & Bleeker. Daarna begon 
hij met zijn promotieonderzoek en 
startte een eenmansbureau dat zich 
vooral richtte op (villa)tuinen. Na zijn 
promotie werd Baljon gevraagd als 
supervisor voor de stadsuitbreiding 
Nieuw-Sloten. Vanuit de tuinen kwa-
men steeds grootschaliger projecten 
binnen terwijl hij via zijn werk als 
supervisor steeds meer stedenbouw-
kundige opgaven op zijn bord kreeg. 
Deze gespletenheid cq verbondenheid 
tussen klein- en grootschalige opdrach-
ten, tussen praktijk en theorie, tussen 
concreet en abstract loopt als een rode 
draad door zijn werk. Behalve ont-
werpen ging Baljon ook schrijven en 
lesgeven, onder meer op Designschool 
Harvard. 
Op dit moment telt het bureau twaalf 
medewerkers, waaronder steden-
bouwers en afgestudeerden van 

Larenstein. De fysieke plek (inclusief 
gebouw), de opdrachtgever en de ont-
werpopgave zetten de toon in de ont-
werpen. Behalve ontwerpen worden 
op het bureau beplantingsplannen en 
uitvoeringstekeningen gemaakt. 

■  I www.baljon.nl

De tuin is aangelegd door Van der Tol,  
Amsterdam. I www.vandertolbv.nl
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Natuurlijke vijver  
tussen huis en bos
De ene tuin heeft weinig ingrepen nodig om op te gaan in het landschap, de 

andere tuin voegt juist een verbijzondering toe om aan te kunnen sluiten op 

de omgeving. De tuin in de bosrijke omgeving van Gorssel en Epse behoort 

tot deze laatste categorie. Tuin- en landschapsarchitect Jaap Poortvliet ont-

wierp een grote natuurlijke vijver die de verbinding vormt tussen woning en 

bos, tussen cultuur en natuur. 

De eerste keer dat tuin- en land-
schapsarchitect Jaap Poortvliet van 

Bureau Poortvliet & Partners het terrein 
bezocht, trof hij een tuin aan die niet 
meer was dan een groot grasveld met 
veel coniferen, omgeven door een rand 
met bosvegetatie. De oude bungalow op 
het terrein met paardenstal, garage en 
zwembad moest afgebroken worden om 
plaats te maken voor een nieuwe woning 
en een nieuwe tuin. 

In de planopzet was afgesproken dat 
huis en tuin gelijktijdig opgeleverd zou-
den worden. De architect en tuinarchitect 
trokken dan ook samen op. Zo is de juiste 
bouwplaats aan de hand van een aantal 
te sparen loofbomen en aan de hand van 
de routing van de oprit bepaald. Maar ook 
de ontsluiting van de inpandige garage 
die de architect aanvankelijk aan de voor-
kant van het huis had opgenomen, ging 
op advies van Poortvliet naar de zijkant 

B o s

Tekst Wendy Bakker / Beeld Rens Kromhout

van het huis. ,,Op deze manier behield de 
woning zijn representatieve uitstraling, 
wat een uitdrukkelijke wens was van de 
opdrachtgever.” 

De tuinarchitect stelde eveneens voor 
de woning met de direct daaromheenlig-
gende tuin 50 cm boven het maaiveld te 
situeren. ,,Door het huis op hoogte te zet-
ten lijkt het alsof je het op een dienblad 
krijgt aangereikt. Hierdoor krijgt het nog 
meer uitstraling en als je het huis zou 
weghalen dan blijft het landschap intact.” 
Praktisch betekende dit dat eerst de vijver 
werd uitgegraven voordat het huis werd 
gebouwd. De grond uit de vijver was no-
dig om de plek waar het huis nu ligt, op 
te hogen.

Twee stijlen
De tuin is grofweg onder te verdelen in 
een siertuin rondom het huis die zich 

kenmerkt door een architectonische stijl, 
en een bostuin als overgang naar het om-
liggende landschap met een landschap-
pelijke stijl. Blikvanger in de bostuin is 
de organisch gevormde vijver van 750 m2, 
aangelegd in het lagergelegen, natte deel 
van de tuin. Met het intekenen van de vij-
ver voldeed Poortvliet aan een belangrijke 
wens van de eigenaar, die gecharmeerd 
was van een grote natuurlijke vijver. Be-
halve dat de vijver de overgang naar het 
bosgedeelte verzacht, versterkt het water 
de dieptewerking in de tuin. 

Een groot gazon zorgt voor de over-
gang van de vijver naar de siertuin bij 
het huis. Deze in beplanting architectu-
raal aandoende tuin ligt 50 cm hoger en 
wordt van het gazon gescheiden door een 
Taxushaag. De plantvakken in de siertuin 
zijn ten opzichte van het terras verhoogd 
aangelegd en strak omrand. 

Bij de keuze van de beplanting is ge-
zocht naar een sterk winterbeeld met  
onder meer bolvormen van Buxus, Taxus 
en Ilex meserveae. Variatie is aangebracht 
met verschillende bladkleuren en tex-
turen. Grassen, Helleborus en Hydrangea 
arborescens ’Annabelle’ zijn als accenten 
tussen bodembedekkers aangeplant. Wit-
bloeiende stamrozen vormen in de zomer 
luchtige toefjes boven de beplanting. 
,,Vanuit het bos zie je amper de siertuin 
maar wel de witte toeven van de stam-
roos, die boven de haag lijken te zweven.” 
In de verschillende vakken zijn plant-
combinaties herhaald waardoor ritme en 
eenheid ontstaat en waardoor ,,het lijkt 
alsof de beplanting door de tuin heen 
wandelt”, licht Poortvliet toe.

De voortuin maakt deel uit van het ar-
chitectonische tuindeel, hoewel deze zich 
qua uitstraling onderscheidt van de meer 
bloemrijke siertuin achter. De eigenaar 
vroeg om een representatieve voortuin 
met een rondgang voor de auto. De voor-
zijde is ingetogen met groenblijvende ha-
gen en vormgesnoeide blokken en bollen. 
De opgang naar het huis ligt in het bosge-
deelte met oude eiken en acacia. Om de 
rondgang te kunnen realiseren is het bos 
uitgedund. Daarnaast heeft de architect 
zieke bomen laten verwijderen en met 
onderbegroeiing van rododendrons kleur 
en massa in het bosgedeelte aangebracht. 

Aan de voorzijde is het hoogteverschil 
van 0,5 m opgevangen door een lage 
muur van baksteen. Op de grens van het 

muurtje staat een taxushaag die de half-
verharding van de oprit vanuit het huis 
aan het zicht onttrekt. Naar de woning 
is een trap van 2,7 m, tevens de breedte 
van de entree van de woning, gemaakt. 
,,Door de eerste trede van de trap op het 
maaiveld te maken, krijgt de trap allure. 
Met minimale hoogteverschillen is het 
dan toch mogelijk een grootse entree te 
creëren.” Het zijn deze details die volgens 
Poortvliet een ontwerp vanzelfsprekend 
en sterk maken. 

Bomen en hagen
Het is voornamelijk de toepassing van de 
beplanting die het onderscheid tussen 
het cultuurlijke en het natuurlijke karak-
ter van de tuin tot uiting brengt. Bij het 
huis heeft Jaap Poortvliet bomen en ha-
gen toegepast die de architectuur van de 
woning versterken. Een dubbele rij Liqui-
dambar styraciflua ’Worplesdon’ staat aan 
de linkerzijkant van het huis. De mooie 
roodpaarse bladkleur steekt in de herfst 
vlammend af tegen het wit van de wo-
ning. Voor een eikenhouten carport annex 
berging aan de zijkant van de woning 
staan in blokvorm gesnoeide platanen. Ze 
vormen een overgang tussen de landelijk 
aandoende schuur en de woning. 

In de siertuin staan Cercis siliquastrum 
voor de mooie roze bloei op het hout in 
het voorjaar. Rondom de vijver en op de 
eilanden in de vijver zijn berken en beu-
ken geplaatst om een bosachtige sfeer op 
te roepen. Hier en daar staat een enkele 
Metasequoia glyptostroboides en een Taxo-
dium distichum. ,,We wilden het beeld van 
een bos neerzetten maar vermijden dat 
de tuin een park zou worden.” 

Enkele hagen begrenzen de siertuin en 
zijn bedoeld als tuinkamerwanden waar-
achter de ’vrije natuur’ te vinden is. Voor 
en achter zijn taxushagen aangeplant en 
aan de zijkanten van de woning, langs de 
bosrand, hagen van Fagus sylvatica. 

Door rondom de woning een meer 
architectonische stijl en verder weg een 
landschapsstijl toe te passen is een sterke 
ruimtelijke opbouw in de tuin ontstaan. 
Belangrijk daarbij is volgens Poortvliet  
dat de tuin de eenvoud van het alledaag-
se toont en daardoor een tijdloos geheel 
vormt. ,,Hier hebben we dat weten te be-
reiken door met de natuurlijke uitstraling 
van de plek aan de slag te gaan.”  ■

▲

De natuurlijk aandoende vijver verzacht de overgang naar de bosrand. De  
paden van een mengsel met grauwacke en grofzand bieden mogelijkheid om 
te dwalen, en vanaf de vlonders kan het water van dichtbij beleefd worden. 
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Bureau Poortvliet & Partners
Jaap Poortvliet startte vijftien jaar 
geleden als zelfstandig tuin- en land-
schapsarchitect. Vanaf 2003 werd 
Mariejanne Vorenholt zijn bureau-
partner. Samen vormen zij Bureau 

Poortvliet & Partners. De architecten 
leggen zich toe op het ontwerpen van 
particuliere tuinen, kantoortuinen, 
landgoederen en kleine, complexe 
stedenbouwkundige projecten. Bij het 
maken van een ontwerp spelen de 
relatie tussen tuinen en omgeving, de 
aansluiting tussen tuin en bebouwing 
en aandacht voor het detail een be-
langrijke rol. Inspiratiebronnen voor 
Vorenholt en Poortvliet zijn studie-
reizen, beeldende kunst, interieur en 
architectuur.

■  I www.poortvlietenpartners.nl

De tuin is aangelegd door  
Berkelland Groen, Lochem 
I www.berkelland-groen.nl

1   De siertuin bestaat uit strak omkaderde plantvakken waarin 
combinaties van bladplanten, zomerbloeiers, grassen en buxusvor-
men staan. Je treft er Alchemilla pipsila aan, diverse Hosta-soorten, 
Lavandula angustifolia ’Hidcote’, Heuchera micrantha ’Palace 
Purple’, Acanthus spinosus, Veronicastrum virginicum ’Album’ en 
’Roseum’, verschillende Geranium-soorten, Calamagrostis brachy-
tricha en Carex morrowii ’Variegata’. Rosa ’Schneewittchen’ zorgt 
voor een luchtige toef boven de beplanting.

2  3   De haag grenzend aan de bosrand maakt ter hoogte van 
de inpandige garage een knik. Dit om de uitdraai van de auto mo-
gelijk te maken. De oprit is zo vormgegeven dat de bewoner met 
zijn auto een rondgang kan maken.

4   Het bos van acacia en eiken aan de voorzijde van het huis 
is sterk gedund. Bomen van weinig kwaliteit zijn verwijderd, een 
onderbeplanting van Rhododendron, Matteuccia en Hedera is 
toegevoegd. 

5   De voortuin bij het huis is ingetogen vormgegeven, buxus-  
en taxusvormen bepalen het beeld. De trap is net zo breed als de 
entree van het huis en begint op het maaiveld. De trap is bestraat 
met gebakken cobble-klinkers en plinten van hardsteen. 

6   De terrassen bij het huis zijn eveneens verhard met gebakken 
cobble-klinkers. De beplanting wordt in de verschillende plantvak-
ken herhaald zodat het lijkt alsof de planten door het ontwerp 
heen wandelen. 

7   Zicht vanuit het bosdeel over de vijver en het gazon naar het 
huis toe. Vanuit het huis naar dit punt toe is de tuin het diepst en 
de zichtlijn het langst. Als onderbegroeiing in de bosrand zijn onder 
meer Larix kaempferi, Tsuga canadensis, krent, hazelaar, klimop en 
varens toegepast. Langs de vijver staat oeverbeplanting waaronder 
Gunnera, Lysichiton en Juncus effusus. In de vijver groeien verschil-
lende Nymphea-soorten. Een haag van Taxus scheidt de siertuin 
van de landschappelijke tuin.
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▲

graniet gesitueerd met haaks daarop 
een zwembad. Vanaf dit tuindeel kan 
je het verst over de akker kijken. Aan 
de andere zijde van het huis ligt een 
meer besloten tuindeel omgeven door 
een haag. Hier ligt een strakgeschoren 
gazon omkaderd door de graniettegels. 
In het vroege voorjaar bloeien hier witte 
krokussen. 

Het strakke veld contrasteert met 
de ruige bloemenweide eromheen dat 
tevens speelveld is voor de kleinkinde-
ren van de eigenaren. Onder een van 
de oude fruitbomen in het speelveld 
is het gras gemaaid, een plek waar de 
eigenaren graag zitten. In dit tuindeel 
staat ook een bijgebouw met carport en 
werkruimte. Ervoor ligt aan de wegkant 
een grindplein, waar de eigenaren hun 
auto parkeren.

een vormgesnoeide haag van vlier, ligus-
ter en veldesdoorn. Bij de entree van 
het huis staan enkele potten met hor-
tensia’s en ook het terras wordt ermee 
opgesierd. 

De eigenaren hadden wat de beplan-
ting betreft geen voorkeuren. Sowieso 
was hun wensenlijst niet groot. Al-
leen het zwembad en een groot terras 
waren uitdrukkelijke wensen van de 
bewoners. ,,Het programma van eisen is 
eigenlijk in het gesprek ontstaan. Voor 
het idee van het huis verlengen naar 
de verschillende kanten toe waren ze 
meteen gewonnen.” Dit gaf de tuin- en 
landschapsarchitect de vrijheid om een 
strakke tuin te ontwerpen waarvan de 
wanden door het landschap worden 
gevormd.  ■

K a m p e n l a n d s c h a p

Fruitbomen
Op het oorspronkelijke perceel stonden 
enkele oude fruitbomen, geen speciale 
oude rassen maar wel mooie exem-
plaren. Deze zijn door de landschaps-
architect in het ontwerp behouden. 
Er zijn nieuwe pruimen-, appel- en 
perenbomen als Prunus ’Victoria’, Prunus 
’Reine Claude’, Malus ’Elstar’ en Pyrus 
’Winterpeer’ ingeplant. 

De overige beplanting bestaat uit een 
weidemengsel. Helaas is het mengsel te 
snel verdwenen, vindt Veenenbos, en is 
de grasvegetatie op sommige momen-
ten te ruig. Bij de bouw van het huis is 
voedselrijke grond verspreid waardoor 
de soorten die bloeien op schralere 
gronden zijn verdwenen.

De tuin is aan de wegkant en aan de 
kant van het speelveld omzoomd met 

Oneindige blik 
op de akker
Fruitbomen, ruig gras en hagen: in een tuin in Warken staat niet veel meer 

dan je in de rest van de omgeving aantreft. Hiermee heeft tuin- en landschaps-

architect Harm Veenenbos de ultieme aansluiting gecreëerd tussen huis, tuin 

en landschap. Vanuit het huis liggen de akkers aan je voeten en kan je de blik 

richten op het oneindige.

Tekst Wendy Bakker / Beeld Rens Kromhout

Het is eigenlijk geen gehucht te noe- 
 men, die paar boerderijen in het 

agrarische landschap van Warken nabij 
Warnsveld. Harm Veenenbos van land-
schapsarchitectenbureau Veenenbos  
en Bosch in Arnhem spreekt liever van 
een enclave van twee grote boerderijen 
en een strak vormgegeven woning. Deze 
woning staat op een kleine akker  
(1.800 m2) tussen de boerderijen in. De 
eigenaren zijn liefhebbers van moderne 
architectuur en hadden voor het ontwerp 
van hun nieuwe woning een architect 
in de hand genomen. Hij ontwierp een 
strakke, witte villa maar deze kon de 
goedkeuring van de welstandscommissie 
niet helemaal wegdragen. Het huis kreeg 
een schuin dak met sedum en deels een 
houten buitenwand. 

Toen de eerste plannen voor de woning 
op tafel lagen, werd bureau Veenenbos 
en Bosch bij de inrichting van de tuin be-
trokken. ,,Ons voorstel was om in de tuin 
niet veel anders te doen dan wat je in de 
rest van de enclave aantreft: bomen, gras 
en hagen. Want voor ons was de enclave 
heilig, alleen staat er een ander soort 
woning in. Door de tuin te ontwerpen 
vanuit de landschappelijke context be-
middelt de tuin tussen de twee boerde-
rijen en de woning”, legt Veenenbos uit. 

De landschapsarchitect heeft er even-
eens sterk voor gepleit de woning op het 
perceel een andere oriëntatie te geven. 
,,Het mooiste zicht vanuit het huis ligt 
nu over de akker naar het achtergelegen 
beekdal. Dat is namelijk de grootste 
kwaliteit van het wonen op deze plek.” 

De beek is vanuit het huis niet te zien 
want deze ligt lager in het landschap. Dit 
is overigens niet in een landschapstype 
onder te brengen, meent Veenenbos. ,,Het 
is agrarisch gebied dat langzaam overgaat 
naar een coulisselandschap, maar dat is 
het toch niet helemaal. Je treft hier afwis-
selend akkers, boscomplexen, weilanden 
en enkele beken aan.”

Opengevouwen
Dicht bij het huis legde Veenenbos een 
duidelijke relatie tussen binnen en bui-
ten. ,,We hebben het huis als het ware 
opengevouwen. Hierdoor is er zicht 
naar alle kanten en heeft ieder deel een 
thema, een eigen beleving, meegekregen. 
In het materiaalgebruik is aansluiting 
gezocht met het interieur. Wat openge-
vouwen is, is zo onderdeel van het huis 
geworden.”

Het huis heeft, ook al is dat niet van 
buitenaf te zien, drie verdiepingen. In het 
souterrain bevinden zich de slaapgedeel-
ten en de badkamer, op de begane grond 
zijn de entree en de woonkeuken en op 
de bovenste verdieping is de woonkamer, 
die aan twee kanten aan een groot terras 
grenst. Vanuit de woonkamer kunnen de 
eigenaren een groot deel van het perceel 
en het achterliggende land overzien.

Aan een zijde van het huis ligt de 
woonkeuken, de plek in het huis waar 
de familie het meeste verblijft. In het 
verlengde daarvan is een houten vlonder 
in het ruige gras aangelegd. Aan de ach-
terzijde is een groot terras van Chinees 

Het grote terras van Chinees graniet met uitzicht op de akker. Doordat de begrenzing tussen tuin en akker-
land ontbreekt, lijkt het perceel oneindig groot. Waar stopt de tuin en waar begint het landschap?

De enclave van twee boerderijen 
en de moderne woning.
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1   Het speelveld aan de zijkant van het huis met de oude 
fruitboom. De eigenaren hebben er een schommel in gehangen 
voor hun kleinkinderen. 

2   Het strakgeschoren gazon aan de zijkant van het huis.  
Het gazon is ongeveer 15 cm hoger aangelegd dan het maai- 
veld en heeft een tegelrand van graniet. Het streng omkaderde 
veld contrasteert met de ongedwongenheid van de ruige vege-
tatie.

3   Grenzend aan de woonkeuken ligt het tuindeel met de 
vlonder van robiniahout. In de vlonder is een uitsparing gemaakt 
voor een fruitboom, die ’s avonds wordt aangelicht. Om tekening 
in de vlonder te krijgen is aan de zijkanten en in het midden een 
lange lat aangebracht. De tafel met stoelen zijn door de eigena-
ren zelf neergezet. 

4   Het langwerpige zwembad achter het huis dat tevens een 
zichtlijn vormt op het achterliggende landschap. Ook vanaf dit 
punt is het alsof het landschap aan je voeten ligt. De rand van 
het zwembad is van hetzelfde hardsteen gemaakt als het terras. 
De grijstinten van het hardsteen komen overeen met de grijs-
tinten in het interieur. Op deze wijze is een verbinding gelegd 
tussen binnen en buiten.

5   Ook in het entreegebied is gezocht naar een optimale aan-
sluiting met de architectuur van het huis. De entree bestaat uit 
een pad van Chinees graniet en een grindplein dat ruimte biedt 
voor een auto. De eigenaren hebben zelf de zwerfkeien aan het 
begin van het pad aangebracht. De ingang wordt geflankeerd 
door de gemengde haag. 

6   De gemengde haag langs de zijgrens van de tuin.

K a m p e n l a n d s c h a p

➤

N
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Veenenbos en Bosch
Harm Veenenbos startte samen met  
Jeroen Bosch in 1995 hun tuin- en  
landschapsarchitectenbureau in Arn-
hem. Na zijn studie aan Wageningen 
Universiteit werkte Veenenbos een 
aantal jaren voor gemeentelijke 
overheden en deed hij daarnaast free-
lance-opdrachten. In 1992 begon hij 
met zijn eigen bureau, een paar jaar 
later ging hij samen met Bosch. Deze 
maakte na zijn studie eerst een uitstap 
naar de schilderkunst om uiteindelijk 
toch weer in de tuin- en landschaps-
architectuur te belanden. 
Bij het bureau werken tien mensen 
die zich bezighouden met de inrich-
ting van stedelijke en landschappelijke 
projecten op ieder schaalniveau. Zo 
heeft het bureau onlangs een studie 
naar de Overijsselse Vecht afgerond, 
heeft het een beeldkwaliteitsplan ge-

maakt voor het openbare gebied in  
de Edense wijk Kernhem, richt het  
bureau het terrein van Papendal in, en 
ontwerpt het ook tuinen bij particulie-
ren en bedrijven.

■  I www.veenenbosenbosch.nl

De tuin is aangelegd door Gebr. Arends, 
Vorden, I www.gebr-arends.nl 



Tuin&Landschap [ 8 - thema ] 200736

W a t e r

worden. Doordat er in de tuin relatief 
veel verharding is – naast de houten 
vlonders is er gebruikgemaakt van ge-
zoete natuurstenen tegels – kan er uiter-
aard eindeloos gevarieerd worden met 
plaats en grootte van de zitplekjes.’’

Subtiele detaillering
Naast het lijnenspel met vlonders en ter-
rassen heeft de tuin enkele opvallende 
details. Zo loopt er langs een van de stei-
gers een lange lichtlijn, die ook ’s avonds 
huis, tuin en water met elkaar verbindt. 

Het licht kan van kleur veranderen, al 
naar gelang de sfeer die de eigenaar voor 
ogen heeft. De blauwe pergola is door 
Buro Adrichem ontworpen. Het blauw 
verwijst naar het water en is tevens een 
kleur die tegen sommige luchten wegvalt. 

Marieke Adrichem: ,,We hebben de be-
planting met opzet simpel gehouden, de 
vlonders en het water zijn de hoofdingre-
diënten van deze tuin. Het accent ligt op 
onderhoudsarme en deels wintergroene 
soorten, waaronder bamboe. De bewoners 
hebben in de loop van de tijd een aantal 
nieuwe elementen aan de tuin toege-

voegd, zoals potten met kleurige bloeiers, 
een zwemtrap en een terrasverwarmer. 
Dat vind ik prima, zo maken ze zich de 
tuin eigen.’’

De tuin is aangelegd in 2005 en de 
eigenaren zijn er zeer tevreden mee. Het 
meest opvallende was dat bezoekers na 
de aanleg vroegen hoe het kon dat de 
tuin zo veel groter was geworden. De 
landschapsarchitecte glimlacht om dit 
compliment maar is er niet echt ver-
baasd over: ,,De hernieuwde verbinding 
met de weidse omgeving wekt nou een-
maal die illusie.’’  ■

carte blanche, op voorwaarde dat het 
onderhoud beperkt zou blijven en dat er 
veel gebruiksruimte zou zijn. Ze kende 
het werk van de architect, dat zich ken-
merkt door strakke lijnen, een zekere in-
timiteit en menselijke maat. Dat was iets 
om in het achterhoofd te houden.

Vanwege de unieke ligging van het 
huis en de voorliefde voor water van 
haar opdrachtgevers werd het ontwerp-
ster Adrichem snel duidelijk dat ze de  
relatie met het achterliggende water 
wilde versterken. Ze heeft ervoor geko-
zen om de bestaande vlonders de tuin 
in te trekken: ,,Hierdoor krijgen huis en 
omgeving een visuele relatie. Het wordt 
meer een eenheid. Door het weghalen 
van een stukje muur en het aanleggen 
van een trappetje naar de lagergelegen 
steiger werden huis en water ook func-
tioneel met elkaar verbonden. De eigena-
ren kunnen nu hun steiger en boot beter 
zien en bereiken, maar hebben tevens 
een fraai uitzicht op het achterliggende 
water waar veel boten voorbijvaren, 
en op de pittoreske overkant met oude 
huisjes en veel bomen.’’

Hoewel openheid en uitzicht vanuit 
woon- en eetkamer op de omgeving dus 
belangrijk waren, hadden de eigenaren 
wel behoefte aan enige privacy. Om-
dat het tevens een wens was om met 
meerdere mensen in de tuin te kunnen 
verblijven, zijn er diverse zithoeken 
gemaakt. Adrichem licht de verschillen 
toe: ,,Bij de woonkamer is een plekje met 
twee lage ligbanken. Ik wilde hier per se 
geen hoge zithoek omdat dat het uitzicht 
op water en omgeving zou verstoren. 
Aan beide zijden staan grote, vierkante 
potten met heesters voor wat beschut-
ting. Voor een groter gezelschap aan tafel 
is aan de andere kant van de tuin plaats. 
Je hebt daar een weids uitzicht maar zit 
in de luwte van een glazen schutting. 
Ook onder de zelfontworpen pergola 
kunnen meer mensen zitten. Deze plek 
is nu nog open maar zal in de toekomst 
door de klimplanten wat beslotener  

In het centrum van Zaandam ligt het  
 zogenaamde Zaaneiland: vroeger een 

plek voor de houtverwerkende industrie, 
nu een unieke woonlocatie. Bureau 
Alle Hosper Landschapsarchitectuur 
en Stedenbouw uit Haarlem is verant-
woordelijk voor het stedenbouwkundige 
plan. Het bureau heeft de belangrijkste 
kwaliteit van het eiland, namelijk de re-
latie met het water, op allerlei manieren 
uitgebuit, onder meer met woningen op 
pieren die haaks staan op de oeverlijn. 
Op de kop van zo’n pier staat het huis 
van de botenliefhebbers, aan twee zijden 
omgeven door water.

Samenraapsel
Landschapsarchitecte Marieke Adri-
chem bezocht de ongeveer 100 m2 grote 
tuin voor het eerst in 2004. Ze trof een 
samenraapsel van onder meer grind-
tegels, ronde vlondertjes en coniferen 
aan. Langs het water stond een beton-
nen muurtje van circa 40 cm hoog en 
daarachter bevonden zich, zoals bij alle 
huizen op de pier, twee lagergelegen 
steigers. De eigenaren, een architect en 
zijn vrouw, gaven Adrichem min of meer 

Wonen aan het weidse water
De eigenaren van deze tuin in Zaandam 

zijn gek van boten. Ze vielen dan ook als 

een blok voor het nieuwbouwhuis met 

weids uitzicht over de Zaan en een eigen 

steiger. Jammer alleen dat de vorige be-

woners een rommelige tuin achterlieten 

die niets met de omgeving te maken 

had. Buro Adrichem uit IJmuiden nam  

de uitdaging aan om de relatie tussen 

huis, tuin en water te herstellen.

Tekst Kyra Kuitert / Beeld Gerdien de Nooy

▲

Zicht vanaf de aanlegsteiger op de tuin 
en het huis. De woning ligt aan de Zaan 
en maakt deel uit van het stedenbouw-
kundig ontwerp van Bureau Alle Hosper 
uit Haarlem. Hier wordt het weidse  
wonen aan het water waar.
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61   Zicht vanuit het huis op de tuin en de omgeving. Op de 
zichtlijn is een door de eigenaren uitgekozen kunstwerk ge-
plaatst dat wordt aangelicht. In de plantvakken staan onder meer 
Hypericum moserianum, Pleioblastus pygmaeus, Pseudosasa 
japonica.

2   De steigers bieden genoeg plaats voor het aanmeren van 
een eigen jacht. In de lage muur zijn uitsparingen aangebracht. 
Een trap brengt je naar de lagergelegen steigers.

3   Het doortrekken van de bestaande vlonder tot het huis ver-
sterkt de relatie met de omgeving zowel functioneel als visueel.

4   Doordat de pergola asymmetrisch is ziet hij er vanuit iedere 
hoek weer anders uit. De pergola is bewust in de kleur blauw 
geschilderd, passend bij de waterrijke omgeving maar ook om-
dat deze kleur tegen sommige luchten wegvalt.
De eigenaren hebben zelf her en der elementen aan de tuin 
toegevoegd.

5   Enkele grote potten zorgen voor een intieme zitplek.

6   Het lijnenspel wordt bepaald door de bestaande en nieuwe 
houten vlonders. 

1

➤N

W a t e r

Buro Adrichem – tuin & landschapsarchitectuur
Na haar afstuderen aan de Rijks Hoge- 
re School voor Tuin- en Landschaps- 
inrichting in Boskoop werkte Marieke  
Adrichem onder andere bij Staatsbos-
beheer en Buro Maas. In 1992, toen 
ze met twee kleine kinderen thuis zat, 
besloot ze voor zichzelf te beginnen. 
Na vijf jaar was er zoveel werk dat 
ze personeel kon aannemen. Op dit 
moment werken er circa zes mensen 
in het ruime pand aan de rand van 
IJmuiden. 
Het werkterrein omvat de groene 
woonomgeving in brede zin. Het bu-
reau biedt desgewenst het hele traject: 
ontwerpen, uitvoeringstekeningen en 
beplantingsplannen tot bestekken en 
uitvoeringsbegeleiding. Opdrachtgevers 
zijn gemeenten (zowel nieuwbouw- als 
herstructureringsprojecten), zorginstel-
lingen en woningbouwverenigingen. 
Enkele keren per jaar ontwerpt het 
bureau een particuliere tuin. Volgens 
Adrichem kenmerken haar ontwerpen 

zich door eenvoud, functionaliteit 
en grote realiteitszin. De bestaande 
ondergrond en de (ecologische) ken-
merken van de plek zijn voor haar 
vanzelfsprekende uitgangspunten.

■  I www.buroadrichem.nl

De tuin is aangelegd door Aannemings- 
en Hoveniersbedrijf Germieco,  
Wormerveer, E info@germieco.nl
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▲

Ik wil het gevoel hebben dat ik in een 
 duinpan zit.” Met die opdracht van de 

tuineigenaar mocht tuinarchitecte Els 
Proost aan de slag in een tuin in Was-
senaar. Ook mocht de tuin absoluut niet 
op een tuin lijken, maar moest deze een 
natuurlijke, iets wilde uitstraling krijgen. 
De tuineigenaar is een groot deel van 
het jaar in het buitenland maar als hij in 
zijn huis aan de Wassenaarse Slag ver-
blijft, wil hij de duinen optimaal kunnen 
beleven zoals in zijn jeugd toen hij het 
duingebied exploreerde. 

Voor Els Proost geen eenvoudige op- 
dracht want het huis ligt aan een door-
gaande weg naar het strand, die vooral 
zomers erg druk is, en staat op een  

Els Proost raakte bij het project betrok-
ken door architect Fred Hofman, die 
de moderne villa ontwierp. In het huis 
wordt op de bovenverdieping gewoond, 
in het souterrain en op de beletage lig-
gen de andere vertrekken. De tuin is zo 
ontworpen dat aan de voorzijde vanaf 
de bovenverdieping ruim zicht is op het 
duinlandschap. 

Voormalige buitenplaats
De oostzijde, de achtertuin, van het huis 
grenst aan de voormalige buitenplaats 
Rijksdorp. Deze had een monumentale 
beukenlaan die nu dwars door particu-
liere tuinen heen loopt, ook door de tuin 
aan de Wassenaarse Slag. De laan heeft 
een beschermde status, dus ingrijpen in 
dit lijnvormige landschapselement door 
kap van bomen was voor de gemeente 
Wassenaar uit den boze. ,,Ik heb al-
leen voorgesteld een oude, zieke beuk 
te kappen en deze te vervangen voor 
een nieuw exemplaar. Verder heb ik de 
groenmensen van de gemeente kunnen 
overtuigen van het plan waarbij reke-
ning is gehouden met de bomenlaan”, 
zegt de tuinarchitecte. Het zijn deze 
oude beuken die dit tuindeel een beslo-
ten en meer bosrijke sfeer geven. Een 
grote maat Taxus, Prunus lusitanica en 
Viburnum tinus zorgen voor de gewenste 
privacy.

Blikvangers in de achtertuin zijn een 
15 m lang zwembad en een strak vorm-
gegeven bijgebouw. Het zwembad wordt 
aan de ene kant geflankeerd door een 
wildebloemenweide die langs het huis 
in een gemaaid graspad (bospad) over-
gaat en doorloopt naar de voorzijde. De 
andere kant van het zwembad wordt af-
geschermd door een vak met Miscanthus 
sinensis ’Flamingo’. Om het bijgebouwtje 
beter te voegen in de groene omgeving 
gaf de tuinarchitecte het dak een se-
dumbegroeiing. Ook werd een grote, gril-
lig vertakte Prunus subhirtella ’Autumna-
lis’, die ’s winters witte bloesem draagt, 
voor het bijgebouw geplant. 

Els Proost heeft eveneens sedum ge-
bruikt in de bekleding van een luie trap 
die vanuit het souterrain naar een schel-
penterras leidt. ,,Hierdoor lijkt de natuur 
tot aan de slaapkamerramen van het 
huis te reiken.”

Bergen verzetten
Om de tuin te realiseren zijn letterlijk 
bergen verzet op het vlakke perceel. De 
twee artificiële duinen voor het huis 
bestaan uit een kern van zware grond 
en zandgrond waarop een afdeklaag is 
aangebracht om te voorkomen dat de 
grond zou verstuiven. Om de weg en de 
buurtuinen uit het zicht te bannen, is 
een grote maat Pinus aangeplant. Het 
was voor hoveniersbedrijf Van Loo uit 
Hilversum, die de tuin heeft aangelegd, 
nog een hele klus om de dennen goed 
aan te laten slaan. Daarvoor was een 
bevloeiingsregime nodig. De bomen zijn 
drievoudig geschoord en om deze scho-
ren zijn heesters als Elaeagnus ebbingei en 
Hippophae rhamnoides gezet. ,,Ik heb veel 
zilverkleurige beplanting toegepast om 
aansluiting te vinden met het duinland-
schap, dat zich in de zon zilverachtig 
toont”, licht Proost toe. Elaeagnus wordt 
overigens in een losse vorm van wolken 
geknipt omdat dat ,,matcht met de wol-
kenluchten”. 

In het vochtige deel van de voortuin is 
een vennetje gegraven waarvan het wa-
ter afkomstig is uit een kwel. In dit ge-
bied groeien moerasplanten, koekoeks-
bloem en bosmargriet. Het hele terrein is 
overigens welig beplant met soorten die 
van nature in de duinen voorkomen zo-
als geurende duinrozen, slangenkruid en 
teunisbloem. Ook paste Proost de echte 
wilde sering toe, die in het duingebied in 
Wassenaar voorkomt, om het gevoel van 
vroeger bij de tuineigenaar op te roepen.

Hoewel de tuin een wilde uitstraling 
heeft gekregen, moest deze wel be-
heersbaar zijn. ,,De tuin doet simpel aan 
omdat het lijkt alsof er niets aan gedaan 
hoeft te worden. Maar juist dit soort tui-
nen vraagt enig inzicht van degene die 
het bijhoudt. Zo is het maairegime aan-
gepast om te zorgen dat de grond niet te 
veel verrijkt, want dan zullen bepaalde 
soorten verdwijnen. Ook het snoeien 
moet niet te rigoureus gebeuren om het 
natuurlijke karakter te behouden.”

De huisbewaarder onderhoudt de tuin 
en dat was niet bepaald een groenman. 
Proost heeft hem dan ook bij oplevering 
het boekje Wat bloeit daar in de duinen 
gegeven. ,,Als je gevoel hebt voor het 
landschap kan je deze tuin ook onder-
houden.”  ■

D u i n e n

hoek met veel verkeersborden. Aan de  
overkant van de weg ligt een prachtig 
natuurgebied met vennen en duinen.  
Het was dit duinlandschap dat de tuin- 
architecte visueel bij de smalle kavel wil-
de trekken. Ze leende het landschap door 
twee kunstmatige duinen in te plannen 
die de weg en de verkeersborden aan het 
oog onttrekken. Hierdoor gaan tuin en 
landschap vloeiend in elkaar over. Op de 
duinen zijn volwassen dennen geplant 
die het uitzicht op het natuurgebied om-
lijsten. ,,Je wordt gefocust op de hemel 
en de verte”, aldus Proost. Een schelpen-
pad slingert tussen de duinen door naar 
de brievenbus, het is alsof de wandeling 
door het duinlandschap kan beginnen.

Pure illusie met  
geleend landschap
Als een observatiepost tussen het duingebied en een vroegere buitenplaats, 

zo staat de moderne villa in de tuin aan de Wassenaarse Slag. Tuinarchitecte 

Els Proost bracht twee kunstmatige duinen op deze lange, smalle kavel aan en 

smeedde hiermee het duingebied en de tuin visueel aaneen. De pure illusie 

van geleend landschap.

Tekst Wendy Bakker / Beeld Ferry Noordam

,,

In de oorspronkelijke vlakke tuin, gelegen op een straathoek, werden hoge duinen opgeworpen. 
Het vennetje linksonder lijkt een kleine voorbode van het duinmeer aan de overkant van de weg.
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1   De noord-oostgevel kijkt uit op de oude beuken van de 
voormalige buitenplaats Rijksdorp. Het bospad loopt langs de 
zijgevel.

2   Ter hoogte van de entree van het huis verandert het pad 
van sfeer: het bospaadje wordt een duinpad dat zich slingert  
tussen duindoorns, bottelrozen en slangenkruid.

3   Het 15 m lange zwembad wordt begrensd door een wilde-
bloemenweide. 

4   In de loop van de zomer schieten hoge grassen op naast 
het zwembad. Het strenge bijgebouw is verzacht met een vege-
tatiedak. Ervoor is een grillige Prunus geplant, die de hele winter 
bloeit.

5   De zuid-westgevel lijkt uit de duindoornbegroeiing op te 
rijzen. Vanaf de bovenverdieping, waar gewoond wordt, is het 
duinlandschap aan de overkant van de weg naar zee te bewon-
deren.

6   Schelpenpaden door de rijke begroeiing versterken het idee 
dat je in een duinlandschap loopt.

D u i n e n

1 2

3 4
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Els Proost Tuinarchitectenbureau
Els Proost is van huis uit kunsthistorica  
en als het om tuinen gaat een auto-
didact. In 1987 start ze haar eenmans-
zaak en in 1991 – na jarenlange ervaring  
met het ontwerpen van tuinen – wordt  
ze opgenomen in het architectenregis-
ter en mag ze de titel tuinarchitect 
dragen. 

Het werk van Proost is voornamelijk 
gericht op de vormgeving en inrichting 
van particuliere tuinen. Een enkele 
keer ontwerpt ze een tuin bij een 
bedrijf of een bejaardenhuis. Haar op-
drachtgevers komen voornamelijk uit 
de regio Haarlem waar haar bureau is 
gevestigd, maar ook krijgt ze opdrach-
ten uit Frankrijk en Turkije. 
Voor de architecte is belangrijk dat de 
tuin het huis mooi omsluit en bij de 
plek past. Ze laat zich daarbij inspi-
reren door de genius loci. Maar ook 
moet de tuin de droom van de eige-
naren waarmaken. De tuin moet per 
definitie bescherming bieden en het 
gevoel geven van een eigen paradijs 
dicht bij huis. Alleen als de tuin als 
een maatpak past, zal de tuineigenaar 
er met plezier voor zorgen.

■  www.elsproost-tuinen.nl

De tuin is aangelegd door hoveniers- 
bedrijf Van Loo, Hilversum,  
I www.vanloo.nl
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▲

in de tuin hebben, in een stramien van 
hele en halve maten, een kader van ver-
zinkt staal gekregen. Een pad van stalen 
roosters ingevuld met basaltsplit ver-
bindt de tuindelen met elkaar. Door het 
gebruik van verzinkt staal als leitmotiv 
is er eenheid in de tuin gecreëerd. ,,In 
de opdracht houden we altijd rekening 
met het programma van eisen van de 
opdrachtgever maar we kijken ook naar 
zijn of haar kwaliteit. De opdrachtgever 
heeft een eigen metaalbedrijf, dus de 
keuze van het materiaal lag voor de 
hand en we konden het daardoor ook 
veelvuldig toepassen.”

Stedelijke benadering
De voorzijde van het huis is ontworpen 
vanuit de stedelijke benadering van de 
openbare ruimte en bestaat uit een groot 

na, afgesloten met een nauwelijks zicht-
baar hekwerk.

Vanaf de oprit loopt een pad geflan-
keerd door Taxus-blokken en heesters 
naar de achtertuin van het huis waar de 
zitplek bij het water is gesitueerd. Door 
het hoogteverschil in dit tuindeel (circa 
70 cm) zijn het pad en de twee terras-
delen via een vlonderconstructie aan-
gelegd. Het pad loopt vervolgens parallel 
aan de gevel door naar het beschutte 
leefterras bij de serre. Vanaf die plek is 
er zicht op de groene rand van de Noot-
dorpse plassen. 

De tuin is in 2005 aangelegd maar 
geeft al een volwassen indruk. Van de 
Lindeloof: ,,De eigenaar zei ’ik weet niet 
hoe lang we hier wonen, dus de tuin 
moet wel helemaal af zijn.’ We hebben 
er daarom grote bomen in geplant.” Ove-
rigens vindt de tuinarchitect volwassen 

plantmateriaal in een nieuwbouwwijk 
aan te bevelen. In een stedenbouwkun-
dig plan waarvan je mag uitgaan dat het 
lang meegaat, kan een boom zich ont-
wikkelen net als de wijk zelf. In nieuw-
bouwwoningen is de verhuisfrequentie 
tegenwoordig hoog. ,,Investeer dan in 
een zwaardere maat boom, een grote 
boom geeft direct een groots effect”, is 
het advies van de tuinarchitect. 

Over de soortkeuze van de bomen is 
Van de Lindeloof eveneens duidelijk: 
,,Aan de voorzijde bloeien de Prunus 
avium om het laanidee van de straat te 
versterken. Achter staan meerstammige 
Gleditsia voor de privacy en naast de zit-
plek bij het water is een bijzondere klei-
ne boom aangeplant, Davidia involucrata 
(vaantjesboom). Het huis grenst niet aan 
de polder, dus exoten mag je best wel 
gebruiken.”  ■

V i n e x w i j k

gazon met drie bloeiende laanbomen 
(Prunus avium), twee plantvakken, hagen 
en een grote oprit van Klaps betontegels 
in de stalen kaders. Een opvallende detail 
is de kleine verhoogde vlonder om een 
van de Prunus heen. Behalve een groot 
terras, privacy en een strakke uitstraling 
wilden de bewoners een gebruikstuin die 
aantrekkelijk en veilig moest zijn voor 
hun kinderen. ,,De vlonder vormt een 
speelaanleiding, een podium waarop de 
kinderen zelf hun spel kunnen bedenken. 
Ze kunnen er bijvoorbeeld een tent op 
bouwen of poppenkast spelen”, legt de 
tuinarchitect uit. 

Een ander, bewust niet-opvallend detail 
is de zandbak in het terras bij de serre. 
Deze ligt verzonken en het deksel is van 
hetzelfde materiaal gemaakt als het ter-
ras en in twee delen uitneembaar. Voor 
de veiligheid is de gehele tuin, op de oprit 

Beschutte tuin 
aan het water
Een tuin in een nieuw, dichtbebouwd landschap waar iedereen het liefste vrij 

aan het water woont. Een plek waar deze wens van bewoners en het karakter 

van het nieuwe landschap moeilijk samengaan. Het lukte Jos van de Lindeloof 

om een moderne, beschutte tuin te ontwerpen waarin het water van dichtbij  

beleefd kan worden.

Tekst Wendy Bakker / Beeld Ferry Noordam

De opgave bij het ontwerpen van een 
tuin in een Vinexwijk is privacy te 

garanderen zonder de omgeving uit te 
sluiten.” Aan het woord is Jos van de 
lindeloof, tuin- en landschapsarchitect 
van het gelijknamige bureau in Delft. 
,,Hier wonen de mensen aan het water, 
maar aan beide zijden van de sloot staan 
huizen en je kijkt zo bij elkaar in de tuin. 
Toch wil je het gevoel hebben aan het 
water te zitten maar ook privé te zijn.” 

De situatie die Van de Lindeloof be-
schrijft is die van het deelplan De Bras in 
de Vinexwijk Ypenburg bij Den Haag. Het 
is de laatste locatie van deze nieuwe wijk 
die het dichtst bij Delft ligt en grenst aan 
de Nootdorpse plassen. Het oorspronke-
lijke landschap is een verkavelde polder 
met watergangen die in west-oostelijke 
richting liggen. Dit oude verkavelde land-
schap is als grondlegger gebruikt voor 
het stedenbouwkundig plan. Het huis 
waarbij Jos van de Lindeloof Tuin- en 
Landschapsarchitectenbureau de tuin 
ontwierp, ligt aan het einde van de straat 
tegen de bosrand van de Nootdorpse 
plassen aan en wordt aan de achterzijde 
begrensd door een van de watergangen. 

,,De eigenaren wilden een groot terras 
voor een forse eettafel om bezoek te ont-
vangen. Om privé te kunnen zitten heb-
ben we het grote terras aan de zijkant 
van het huis gesitueerd bij een nieuw 
aangebouwde serre. Aan het water is een 
kleinere zitplek gekomen waar je lekker 
ontspannen een boek kan lezen.” Deze 
plek ligt lager dan de rest van de tuin. 
Het terras loopt dan ook trapsgewijs af. 

Langs de waterkant is oeverbeplanting 
aangebracht voor het natuurlijke beeld. 
,,Hier kan je het water ervaren maar je 
moet wel accepteren dat je dicht bij de 
buren zit”, meent de tuinarchitect. In het 
tuindeel bij de slootkant staan enkele 
meerstammige Gleditsia die het directe 
zicht vanuit het huis en de tuin op de 
overkant inperken. ,,De transparante 
vorm van de bomen zorgt voor een vitra-
ge-effect op de omgeving”, beargumen-
teert Van de Lindeloof zijn boomkeuze.

Steen, hout en staal
In het tuinplan is uitgegaan van de plek 
– de omgeving en de architectuur van 
het huis – en de wensen van de op-
drachtgever vermengd met de visie, de 
creativiteit van het bureau. Het huis is 
ontworpen door DP6 uit Delft en bestaat 
uit steen en hout. ,,We wilden de mate-
rialisering van het huis in de tuin laten 
terugkomen. We hebben hout als ver-
harding gebruikt op de plekken waar het 
huis is opgetrokken uit steen, en we heb-
ben steen gebruikt daar waar het huis is 
bekleed met hout.” 

De serre is later aangebouwd en van 
de hand van architect Ton van Bergen, 
ook uit Delft. Hij heeft eveneens het  
interieur ontworpen. Van de Lindeloof 
werkt vaker samen met Van Bergen 
en ook in de Ypenburgse tuin hebben 
architect en tuinarchitect qua materiaal-
gebruik binnen en buiten op elkaar laten 
aansluiten. 

Zowel de stenen als houten vloeren 

,,

Jos van de Lindeloof ontwierp een terras dat trapsgewijs is aangelegd om zo van dichtbij het 
water te beleven. Hij moest daarmee op die plek echter wel concessies doen aan de privacy.
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1   Een lang pad van ingekaderd Klaps beton loopt parallel 
aan het huis en de sloot en verbindt het waterterras met het 
leefterras. In het plantvak langs de oever staan Gleditsia tria-
canthos var. inermis om het zicht op de huizen aan de over-
kant te beperken. Hier zijn ook de verschillende grassoorten 
Persicaria amplexicaulis, Foeniculum vulgare ’Giant Bronze’, 
Salvia officinalis en Echinacea purpurea ’Alba’ aangeplant.

2   Het leefterras bij de serre. Op de voorgrond de verzonken 
zandbak. De haag als afscheiding was in het stedenbouw-
kundig plan opgenomen. In het terras zijn twee vakken uit-
gespaard met combinaties van Molinia caerulea ’Heidebraut’ 
en Molinia arundinacea ’Transparent’, Monarda ’Squaw’ en 
Panicum virgatum ’Rehbraun’.

3  4   Het terras aan het water gemaakt van stalen roosters 
ingestrooid met basaltsplit. Aan de waterkant zijn moerasplan-
ten als Caltha palustris en Iris laevigata aangebracht, aan de 
oever staan verschillende soorten Lythrum. Hydrangea ma-
crophylla ’Lanarth White’ staan langs de gevel. Aan de linker-
kant van het waterterras staat de vaantjesboom.

5   De voortuin, die sober is ingericht met gras, een plantvak 
met Rosa ’Ballerina’ die de hoek van het huis volgt en drie 
Prunus avium. Het verhoogde kader vormt een speelaanleiding 
voor de kinderen.

6   De oprit van Klaps beton. De tuin is rondom afgesloten 
voor de veiligheid van de kinderen. De zijtuin is puur functio-
neel ingericht met een pad van stalen roosters en plantvakken 
van één soort. Tussen Taxus-blokken is ruimte voor de afval-
bakken.

V i n e x w i j k

3 4

5 6
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SlootJos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitecten

Het werkveld van Jos van de Lindeloof 
Tuin- en Landschapsarchitecten be-
strijkt het hele vakgebied van de tuin- 
en landschapsarchitectuur: van advies, 
ontwerp en bestek tot directievoering 
op bijna elk schaalniveau. Het bureau 
ontwerpt tuinen, speelplekken, be-
graafplaatsen, richt de woonomgeving 
van woonzorgcentra in, maar adviseert 
ook in de herinrichting van duinge-
bieden. De locatie met haar structuur, 
geschiedenis en omgeving, maar ook 
het toekomstig gebruik bepalen in 
belangrijke mate de nieuwe identiteit 
van een project. Van de Lindeloof 
kiest voor behoud en versterking 
van het al aanwezige en voegt daar 
nieuwe elementen aan toe. 
Jos van de Lindeloof startte in 1983 
zijn bureau in Delft en heeft nu ze-
ven mensen in dienst. Naast tuin- en 

landschapsarchitect is hij actief in de 
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en 
Landschapsarchitectuur, Delft Design 
en het Arboretum Oudenbosch en is 
hij gastdocent aan Larenstein in Velp.

■  I www.josvandelindeloof.nl

De tuin is aangelegd door hoveniersbedrijf 
Noordhoorn, Delft, T (015) 212 53 30
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▲

Het gevangenisdorp Veenhuizen, 
opgericht rond 1820, was oorspron-

kelijk helemaal op detentie gericht. 
Het dorp was geheel zelfvoorzienend 
met scholen, fabrieken, een kazerne, 
een hospitaal, een kerk, boerderijen en 
diverse typen woningen. De tucht van 
de penitentiaire inrichting is nog steeds 
te herkennen aan de strenge ordening 
van wegen, kavels, gebouwencomplexen 
en de streng moraliserende teksten op 
de gevels. Het dorp werd bewoond door 
gevangenen, personeel en hun familie. 
Veenhuizen was verboden terrein voor 
onbevoegden, tot justitie in 1981 overging 
tot het afstoten van eigendommen. 

In het ’Tweede gesticht’ werden begin 
negentiende eeuw bedelaars, landlopers 

en in het zuiden ligt het Fochterloërveen. 
Veenhuizen vormt de ecologische en 
culturele schakel tussen deze twee land-
schappen.

Het dorp kenmerkt zich door een 
strenge orthogonale (rechthoekige), bijna 
Mondriaanachtige structuur van lanen, 
kanalen, blokvormige kavels en gebou-
wencomplexen. De rigide ordening van 
de fysieke en sociale omgeving moest 
van de gedetineerden geestelijk en li-
chamelijk gezonde burgers maken. Deze 
landschappelijke structuur is goed be-
waard gebleven, ondanks dat veel func-
ties verdwenen zijn. 

Het carrévormige gebouw van het mu-
seum vormt het hart van Veenhuizen en 
wordt omkaderd door achtereenvolgens 
een bomenlaan, een gracht, een straat en 
opnieuw een bomenlaan. De grote bin-
nenplaats (circa 120x120 m) was leeg, op 
drie grote boomgroepen na. Dankzij deze 
boomgroepen – rode beuken, esdoorns, 
paardenkastanjes – heeft de ruimte een 
duidelijke schaal. 

In verhouding met de grootte van de 
binnenplaats is de bebouwing laag (één 
bouwlaag plus kap). Hierdoor zijn de 
boomgroepen vanuit het landschap te 
zien en zijn de bomenlanen juist vanaf 
de binnenplaats goed te ervaren. De car-
révormige structuur van de bomenlanen 
blijft gehandhaafd. Bomen van mindere 
kwaliteit zullen worden gekapt zonder 
het ruimtelijke beeld aan te tasten. De 
boomstructuur op de binnenplaats rea-
geert op de verschillende functies in het 
gebouw. Zo komen er bij de logieswonin-
gen kleinere bomen en hagen. 

Assenstelsel 
De binnenplaats van het museum in het 
nieuwe ontwerp sluit aan op de inde- 
ling van strakke lanen en bloksgewijze 
verkaveling. In het midden van de bin-
nenplaats, in het verlengde van de in-  
en uitgang van het gevangenismuseum, 
ligt de hoofdas. Het assenstelsel dat het 
perceel in verschillende velden indeelt, is 
gemaakt van betonplaten van 2x2 m. Zij 
verwijzen naar de vroegere betonfabriek 
op het binnenterrein waar de gedetineer-
den werkten. Langs het hele gebouw  
ligt een brede plint van gebakken klin-
kers, die als laad- en losroute en als fla- 

neer- en looproute kan worden gebruikt. 
Het complex heeft een glazen entree, 

hetgeen een hedendaagse interventie is 
op de historische bebouwing. De vloer en 
de loper naar de entree aan de buiten-
zijde van het gebouw zijn bestraat met 
dezelfde klinkers als de plint. De entree 
wordt op de binnenplaats gemarkeerd 
door een zware meerstammige plataan.

Velden
De maat van de vlakverdeling is bepaald 
door het gebruik van de binnenplaats. 
Er zijn diverse velden waarvan sommige 
een duidelijke gebruiksfunctie hebben en 
andere nog niet ingevuld zijn. Die bieden 
ruimte aan toekomstige ontwikkelingen. 

Het bloemenveld ligt 40 cm opgetild 
zodat de rand een zitobject wordt. Hier 
zijn, in het gras onder de esdoorns, tien-
duizend krokussen aangebracht in een 
lijnenpatroon passend bij de inrichting 
van de tuin. Het speelveld, met de rode 
beuken en paardenkastanjes, heeft grote 
grastaluds. De speelobjecten zijn daar-
door zichtbaar vanaf het terras bij het 
café. Vanaf andere plekken staan ze juist 
uit het zicht. De taluds zelf vormen een 
aanleiding voor kinderen om te spelen.

 Andere velden zijn ingericht als ter-
ras, luchtplaats, theater of tentoonstel-
lingsruimte. De velden zonder specifieke 
gebruiksfunctie zijn gevuld met grind, 
dat 10 cm lager ligt ten opzichte van de 
betonnen paden. Ze bieden bijvoorbeeld 
ruimte voor het tentoonstellen van bui-
tenobjecten als geschutshokken, schand-
paal en galg.  

Het café van het museum is vrij toe-
gankelijk. Het terras wordt omzoomd 
door een haag en beschut door een per-
gola die begroeid is met blauwe regen, 
en is een mozaïek van antracietkleurige 
Schellevis-betontegels in diverse forma-
ten. In oude personeelswoningen komen 
logieswoningen die hun eigen privéterras 
hebben. De ruimte bij deze woningen is 
als tuin ingericht en bestaat uit hagen, 
vaste planten, siergrassen, fruitbomen en 
eveneens uit een mozaïek van Schellevis-
betontegels. Hoewel sterk omkaderd door 
bebouwing en bomenlanen, is de binnen-
plaats door de eenduidige inrichting van 
strakke vlakken en lijnen toch met haar 
omgeving verbonden en andersom.  ■

Ve e n k o l o n i e

en wezen door justitie tewerkgesteld in 
de ontginning van de woeste gronden 
in de omgeving, die bestonden uit hoog-
veen en bos. Daarna heeft het gebouw 
dienst gedaan als rijkswerkinrichting. 
Sinds kort is het Landelijk Gevangenis-
museum er gevestigd. Het nieuwe muse-
um laat alle onderdelen van het gevan-
geniswezen zien. Behalve het museum 
tref je er ook een horecavoorziening, 
logieswoningen, kantoor- en vergader-
ruimten aan. 

Schakel 
Veenhuizen ligt ingeklemd tussen twee 
waardevolle ecologische gebieden. In het 
noorden ligt het beekdal van de Slokkert 

Strak regime  
binnen de poort
Midden in het typische landschap van Veenhuizen ligt het ’Tweede gesticht’, 

een oude rijkswerkinrichting. Na een renovatie in 2005 heeft het de bestem-

ming van landelijk gevangenismuseum gekregen. Het museum bezit een grote 

binnenplaats, ontworpen door Buro Lubbers uit ’s-Hertogenbosch, die zich 

naadloos voegt in de orthogonale structuur van het omringende landschap. 

Tekst Froukje Nauta en Tonnie van Beek / Beeld Gerdien de Nooy

Overzicht van de binnenplaats met de plint van klinkers, het assenstelsel van betonplaten,  
de verschillende gebruiksvelden en de markante boomgroepen.
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1   De groep kastanjes in het bloemenveld dat verhoogd is 
aangelegd met een betonnen zitrand. Achter de gebouwen is de 
bomenlaan te zien.

2   Het zonneterras bij het café dat bestraat is met een  
mozaïek van Schellevis-betontegels. De pergola met blauwe  
regen zorgt voor beschutting.

3   De tuin bij de logieswoningen met hagen en fruitbomen. 
Iedere woning heeft zijn eigen privéterras.

4   Bomenlaan en gracht rondom het museum.

5   Het speelveld voor de kinderen waarin de boomgroepen 
van rode beuk en esdoorn staan. Niet alleen het houten toestel 
maar ook het talud geven aanleiding tot spelen.

6   De oude boomgroepen zijn in het ontwerp gehandhaafd.

Ve e n k o l o n i e
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Buro Lubbers
pende projecten op het terrein van 
landschapsarchitectuur, stedenbouw, 
inrichting openbare ruimte en tuin-
ontwerp. Buro Lubbers heeft onder 
meer het ontwerp van de openbare 
ruimte en het stedenbouwkundig 
plan van de woonwijk Monnikhuizen 
in Arnhem gemaakt. Ook heeft het  
bureau het stadspark Westerpark in  
’s-Hertogenbosch ontworpen. 
Het terrein in Veenhuizen meet 
14.400 m2 en het ontwerp is in 2006 
gerealiseerd. Opdrachtgever voor de 
herinrichting van het museumter-
rein is de Rijksgebouwendienst. De 
ontwerpers die hebben meegewerkt 
aan het ontwerpplan zijn Peter 
Lubbers (foto), Tonnie van Beek, 
Sonja Kuipers, Roy Wouters en Gijs 
Flink.

Buro Lubbers landschapsarchitectuur 
& stedelijk ontwerp in ’s-Hertogen-
bosch bestaat uit een multidiscipli-
nair team van circa 25 medewerkers. 
Het bureau heeft landschapsarchi-
tecten, architecten, stedenbouw-
kundigen, beeldend kunstenaars, 
ruimtelijk ontwerpers en technici 
in dienst. Zij werken aan uiteenlo-

■  I www.burolubbers.nl

De tuin is aangelegd door Grontmij, Assen,  
I www.grontmij.nl
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’Berkenbos’ in kijkdoos
Gestapelde portacabins op een indus-

trieterrein als tijdelijk onderkomen voor 

Rijkswaterstaat waarin een binnentuin 

moest worden aangelegd. Voor Harma 

Horlings, destijds werkzaam als tuin- 

en landschapsarchitecte bij H+N+S, 

een uitdaging om hier een bijzondere 

gebruiksplek van te maken. De niet- 

alledaagse omstandigheden waren 

aanleiding voor een surrealistisch ont-

werp.

Slechts drie weken kreeg H+N+S Land- 
 schapsarchitecten in Utrecht voor 

het ontwerp van een tuin bij een tijdelijk 
pand van Rijkswaterstaat in Lelystad. De 
medewerkers van Rijkswaterstaat had-
den hun eerdere onderkomen, het Sme-
dinghuis, in vlammen op zien gaan en er 
was op zeer korte termijn nieuwe huis-
vesting nodig. Omdat Lelystad niet over 
veel kantoorruimte beschikte, kwam de 
Rijksgebouwendienst, verantwoordelijk 
voor de huisvesting van overheidsinstan-
ties, met een creatieve oplossing. In de 
opslaghal van een voormalig computer-
assemblagegebouw werden 24 mobiele 
kantoorunits geplaatst, elk twee bouwla-
gen hoog. De gevels van de units werden 
bekleed met cederhout en keramische 
tegels. 

De bedenker van deze constructie was 
architect Ger Koekoek die H+N+S uitno-
digde om mee te denken over een goede 
oplossing voor de ruimte tussen de kan-

W e r k l a n d s c h a p

Tekst Ivor van Harten  
Beeld Gerard Ligtenberg en Gerdien de Nooy

In de binnentuin wordt de illusie 
van een berkenbos opgeroepen.   

toorunits in. ,,Ik werd direct geprikkeld 
door de vreemde omgeving waarin de 
binnenruimte lag en door de tijdelijke 
aard ervan,” legt landschapsarchitect 
Harma Horlings enthousiast uit. Hoewel 
er weinig tijd was voor het ontwerp en 
de realisatie, en H+N+S tot over de oren 
in het werk zat, wilde Horlings de op-
dracht niet aan zich voorbij laten gaan. 

Twee scenario’s
De Rijksgebouwendienst vroeg het bu-
reau met twee ideeën voor de inrichting 
van de patioachtige binnenruimte te 
komen. Om binnen de gegeven korte tijd 
de concepten uit te werken, riep Horlings 
de hulp in van haar directe collega Ruut 
van Paridon en collega-landschapsarchi-
tect Annemieke Diekman. Zij kreeg ook 
de begeleiding van de werkzaamheden 
in handen.

Na een brainstormsessie ontstonden 

er twee scenario’s die in kijkdozen wer-
den gepresenteerd: een met het thema 
’Naar Parijs’ waarin de sfeer van een 
Frans pleintje was verbeeld, de ander 
met het thema ’Naar het bos’ waarin de 
beleving van een berkenbos werd op-
geroepen. Door het opvallende contrast 
tussen de versteende omgeving van het 
industrieterrein en het groene landschap 
van een berkenbos viel de keus op het 
laatste. 

Hoewel de landschapsarchitecten 
eigenlijk altijd eerst naar de omgeving 
kijken bij het ontwerpproces, was er in 
deze situatie sprake van een ontbreken-
de context. Hierdoor kon er een op zich-
zelf staande wereld gecreëerd worden, 
los van de weinig inspirerende werkom-
geving. Horlings: ,,Er was sprake van een 
non-context, en dus was alles mogelijk. 
Door in de ruimte het idee van een bos 
op te roepen, ontstaat een vervreemdend 
effect. Ik zag een ambtenaar voor me die 

naar zijn kantoor loopt op een grijs en kil 
bedrijventerrein en bij binnenkomst in 
een totaal andere wereld stapt. Deze sur-
realistische context van een tuin in een 
’black-box’ is vertaald in het ontwerp.”

Gezichtsbedrog
Op de kop van de binnenruimte is een 
groot doek opgehangen waarop een ber-
kenbos staat afgebeeld. Daarvoor staan 
in de ruimte zelf boomstammen. Met  
de uitvergrote foto’s op het doek is de 
illusie van een oneindig berkenbos ge-
creëerd. 

Visueel de ruimte vergroten is een 
ingreep die al eeuwen geleden werd 
toegepast door middel van een klassieke 
trompe-l’oeil, hetgeen gezichtsbedrog 
betekent. De trompe-l’oeil werd vroeger 
toegepast in de renaissancetuinen. Net 
als in deze tuinen is in de binnentuin 
een landschap gemaakt dat visueel 

anders wordt beleefd dan het gebruik 
toelaat. 

De betonnen vloer waarop de boom-
stammen zijn bevestigd, is afgestrooid 
met basaltsplit. Het eerste ontwerp be-
stond slechts uit de boomstammen, het 
split en het doek met berkenbos. Hier-
mee werd ruimte gelaten voor de fanta-
sie van de gebruiker. In tweede instantie 
is toch groen toegevoegd om de leef-
baarheid te vergroten en het geheel een 
vriendelijkere uitstraling te geven, maar 
ook om de illusie compleet te maken. 
Aan de gevels zijn plantenbakken met 
klimop bevestigd en op het grondvlak  
is een verhoging met klimop aange-
bracht. 

De kunstmatige tuin die is ontstaan 
uit nood is in het voorjaar van 2006 
’ontmanteld’, zoals Harma Horlings het 
noemt, maar heeft een verrassende en 
blijvende indruk achtergelaten bij de  
gebruikers ervan.  ■

 

Harma Horlings, H+N+S 
Harma Horlings werkte tot een half-
jaar geleden als senior-landschaps-
architect bij H+N+S Landschapsar-
chitecten in Utrecht. H+N+S is een 
bureau voor landschapsontwerp dat 
geleid wordt door Jandirk Hoekstra, 
Lodewijk van Nieuwenhuijze en Dirk 
Sijmons en dat 25 medewerkers telt. 
Het werkpakket is veelzijdig maar met 

een accent op ruimtelijke visievorming 
en strategische planning voor de lange 
termijn en de grote schaal. 
Horlings werkt nu als senior-mede- 
werker terreinbeheer bij Staatsbos-
beheer in Amsterdam en is verant-
woordelijk voor regio West (Noord-
Holland, Zuid-Holland en Utrecht). Ze 
houdt zich bezig met bestaande en 
nieuw te ontwikkelen natuurterreinen 
op het gebied van landschap, cultuur-
historie en archeologie.
Annemieke Diekman Landschapsarchi-
tecten is gevestigd in Amsterdam. Het 
bureau richt zich op de inrichting van 
de stedelijke omgeving, zowel klein- 
als grootschalig. 

■ H+N+S Landschapsarchitecten  
I www.hns-land.nl
■ Annemieke Diekman Landschapsarchi-
tecten, I www.annemieke-diekman- 
landschapsarchitecten.nl

De tuin is aangelegd door Ginkel Groep, 
Veenendaal, I www.ginkelgroep.nl


