Romantische Tuin

Rust en
romantiek
Tekst: Bert De Pau Fotografie: Hanneke Reijbroek
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Romantiek is iets wat de bewoners van deze tuin duidelijk hoog in het vaandel dragen.
Alle elementen zijn aanwezig: de prachtige ligging aan het water, de rustige locatie, het
huis met rieten dak ... Ook de rustgevende tuin met een combinatie van strakke lijnen,
Buxuswolken en kleurrijke beplanting past perfect in dit plaatje.
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Romantische Tuin

B

ij sommige tuinen is het zo
dat de ligging op zich al sterk
tot de verbeelding spreekt.
Voor deze tuin is dat absoluut het
geval. “De tuin ligt in een doodlopende straat in Oud-Loosdrecht,
vlak naast een waterloop die uitmondt in de Loosdrechtse Plassen”,
verduidelijkt Foske Groenendijk van
Rodenburg Tuinen, de firma die
deze tuin ontwierp en realiseerde.
“Vrijwel alle mensen die daar wonen, hebben er hun eigen boot
waarmee ze onmiddellijk het water
op kunnen. Al die elementen samen
zorgen ervoor dat de plek een en al
rust uitstraalt. En dat was ook iets
wat de huidige eigenaars zochten.
Zij leiden een druk leven aan het
hoofd van twee toprestaurants, namelijk ‘Fitou’ in Loosdrecht en ‘Lakes’ in Hilversum. De momenten dat
ze thuis zijn, willen ze dan ook helemaal tot rust komen. De natuurlijke
omheining van klimophagen en
Portugese laurier illustreert dat. Die
zorgt voor de nodige privacy, zodat
het gezin zich even helemaal alleen
op de wereld waant.”

Minimaal onderhoud
De zoektocht naar pure rust vertaalde zich ook naar het tuinontwerp.
“Het mocht geen tuin zijn waarin ze
voortdurend aan de slag moeten”,
aldus Foske. “Onderhoudsvriendelijkheid kwam dan ook op de eerste
plaats. Toen we aan het ontwerp begonnen, hebben we dan ook met
zoveel mogelijk factoren rekening
gehouden om het onderhoud tot
een minimum te beperken zonder
dat dat een saai eindresultaat zou
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Rechterpagina: een
van de terrassen
rond de woning
waaruit duidelijk
blijkt dat strakke
lijnen en een romantische sfeer
goed hand in hand
gaan.
Ooievaarsbek is een
van de eenjarigen
die gebruikt worden
om extra kleur in de
tuin te brengen.

opleveren. Voor de verharde gedeeltes hebben we bijvoorbeeld gekozen
voor grote strakke betontegels en
grindvakken. Bij kleine tegels heb je
meer voegen waarin mos en onkruid
kunnen groeien. Ook op het vlak van
beplanting hebben we met het onderhoudsgemak rekening gehouden door te kiezen voor grote grasstroken,
wintergroene buxushagen en kleurrijke maar sobere
plantenvakken.”

Terugkerende materialen
Helemaal van nul beginnen moest het team van Rodenburg Tuinen niet. Er was in het verleden immers al een
tuin aanwezig en die werd niet zomaar overboord ge-
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Linkerpagina: rechtsboven en linksonder: een oude treurwilg werd in het nieuwe tuinplan opgenomen en geeft de
strakke lijnen een frivole toets.

hebben voor eenjarigen. Die zorgen ervoor
dat de tuin elk jaar een andere uitstraling
krijgt. Het ene jaar gaat haar voorkeur uit naar
blauwe tinten, dan weer paars, dan roze ...”

gooid. “De bestaande elementen die goed waren, hebben we behouden”, zegt Foske. “Zo
stonden er al Buxushagen in de voortuin die
zodanig mooi volgroeid waren dat we ze hebben laten staan. Ook een oude treurwilg hebben we in het nieuwe ontwerp geïntegreerd.
Wat we wel vernieuwd hebben, is dat we met
behulp van ‘zwevende’ tegels speelse hoogteverschillen gecreëerd hebben. Door de strakke
lijnen is de tuin tevens gemoderniseerd, zonder afbreuk te doen aan het romantische, landelijke kader. Een ander belangrijk aandachtspunt was de eenheid van vooraan tot achteraan.
Om dat te verwezenlijken, laten we dezelfde
materialen regelmatig terugkeren. De grote
vierkante tegels van de wandelpaden komen in
een langwerpig formaat terug op de oprit, terwijl de houten terrassen en de vlonder zonder
uitzondering uit massaranduba vervaardigd
zijn, een tropische hardhoutsoort die zeer
duurzaam is en mooi vergrijst. Doordat we een
beperkt aantal materialen steeds laten terugkeren, krijg je het gevoel dat de tuin in al zijn
variatie toch echt een eenheid vormt. Tegelijkertijd laat dit de tuin minder druk ogen.”

Stap voor stap ontdekken

Variëren met kleuren
Ondanks de zoektocht naar een onderhoudsvriendelijke tuin, oogt het geheel toch zeer
fleurig. Die ‘fleurigheid’ wordt echter niet tot
stand gebracht door middel van ingewikkelde
bloemenborders, maar wel met strak afgelijnde plantenvakken. Belangrijke plantensoorten
die aanwezig zijn, zijn onder meer lavendel,
diverse soorten siergrassen, Hosta en Allium
(uienbollen). “De eigenares is dol op kleur en
dus zijn dergelijke plantenvakken onontbeerlijk”, vertelt Foske. “Dat is meteen ook de reden waarom we voldoende ruimte voorzien

Zoals we eerder al aanhaalden, is de tuin er
voornamelijk een die in het teken staat van romantisch en in alle rust genieten. En dat genieten, dat kunnen de bewoners op allerlei manieren. De tuin beschikt namelijk over maar liefst
vier terrassen: een eetgedeelte onder de dakoversteek, een loungeset, een klassieker terras
en een zithoek bij de vlonder onder de dakplatanen aan het water. Daarnaast is er uiteraard
ook nog een mogelijkheid om een relaxstoel in
het gazon te plaatsen, waarin de gezinsleden
heerlijk languit kunnen liggen. “De bewoners
kunnen de tuin echt met de zon mee beleven”,
aldus Foske. “Mooi meegenomen, want ze zijn
vooral ’s avonds aan het werk en het is dus
overdag dat zij volop van hun tuin kunnen genieten. De tuin heeft alleszins voldoende variatie in huis zodat elke zithoek ook telkens een
andere beleving geeft. De dwarshagen van Portugese laurier creëren immers verschillende
delen in de tuin zonder dat ze echt radicaal van
elkaar gescheiden worden. Je leert de tuin dus
pas echt kennen door deze stap voor stap te
ontdekken. Maar door het consequente gebruik
van dezelfde materialen baden al die onderdelen wel in dezelfde sfeer. En die sfeer, die zorgt
voor pure rust.”
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PRAKTISCHE INFO
> Rodenburg Tuinen
> Geestdorp 30
> 3444 BE Woerden (NL)
> tel. +31(0)348/41.24.66
> fax +31(0)348/42.43.60
> e-mail: info@rodenburgtuinen.nl
• www.rodenburgtuinen.nl
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