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Strakke luxe

versus vrouwelijk groen
Bij de totaalrenovatie van hun luxueuze boerderijwoning stond het voor de bewoners vanaf dag één vast dat ook de bijbehorende tuin dezelfde
uitstraling moest hebben. Daarnaast moest de tuin ook naadloos aansluiten bij de prachtige natuurlijke omgeving. Het contrast tussen heldere
en vrouwelijk lijnen, de strategische plaatsing van muren en de uitgekiende materiaalkeuze wisten dat alles te bewerkstelligen.

Van veel woningen wordt nogal eens beweerd dat binnen en buiten er naadloos in elkaar overlopen. Vaak betekent dat echter niet meer dan dat er grote
glaspartijen aanwezig zijn die een ongebreideld zicht op de tuin mogelijk maken. Maar bij deze tuin gaat dit verhaal heel wat verder. “Het concept van de
tuin is helemaal afgestemd op de woonboerderij”, vertelt Noël van Mierlo,
directeur van Van Mierlo Tuinen. “Een concreet voorbeeld: de ene zijde van
de woning is duidelijk een actief gedeelte, terwijl de andere zijde eerder een

104 • Stijlvolle Tuinen

ontspanningsgedeelte is. Dat komt ook terug in de tuin: links is er het actieve
gedeelte met onder meer de oprit, het zwembad en het poolhouse; rechts is er
een meer natuurlijk gedeelte met een vijver. Tussen beide gedeeltes ligt een
breed gazon, een echte must voor de jonge kinderen van het gezin. De haag
die de vijver afscheidt van de rest van de tuin ligt bovendien perfect in het
verlengde van de muur die de ‘actieve’ keuken en de ‘relaxerende’ woonkamer
van elkaar scheidt.
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Ook op het vlak van materiaalgebruik is er een sterke band tussen de woning
en de tuin. “Voor we aan het ontwerp van de tuin begonnen, hebben we eerst
goed bestudeerd hoe de woning er na het einde van de verbouwing uiteindelijk
uit zou zien”, verduidelijkt Noël. “Met die informatie konden we aan de slag
om een tuin te creëren die perfect aansluit bij het gebouw. De creatie van zo’n
harmonieus geheel hebben we onder meer gerealiseerd door de overgang tussen de tuin en de woning wat te verzachten. Het gazon bijvoorbeeld sluit niet
zomaar aan op het hardstenen terras aan de achterzijde van de woning, maar
beschikt over enkele stroken met tegels uit Chinese hardsteen met daartussen
gras. In hetzelfde verhaal passen de muren die her en der in de tuin opduiken.
Die zijn met dezelfde stenen gebouwd als de gevelstenen van de woning. Die

muren spelen overigens een belangrijke rol in de tuin. Ze creëren niet alleen
verschillende zones in de tuin, maar ze geven de tuin ook een echte identiteit.
Bovendien hebben we in die muren nissen voorzien, waardoor die allerminst
saai ogen. Op de ene plek zijn die nissen opgevuld met zelfontworpen plantenbakken uit cortenstaal, op andere plekken met houtblokken voor een van
de buitenhaarden.”
Een van de zones die afgebakend worden door middel van de eerder vermelde
muren, is het zwembad. “Het was een bewuste keuze om het zwembad in een
afzonderlijk gedeelte van de tuin onder te brengen. Dat is iets dat we altijd
trachten te doen wanneer de tuin daar groot genoeg voor is. Er zijn heel wat

“Het concept van de tuin is helemaal afgestemd op de woonboerderij”
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mensen die hun zwembad in de as van de woonkamer willen laten plaatsen,
maar dat vind ik niet ideaal. Wanneer een zwembad niet gebruikt wordt,
wordt het immers afgedekt met een plastic afdekking en het is niet aangenaam
om daar vanaf de woonkamer voortdurend op uit te kijken. Door het zwembad echter visueel af te zonderen – zoals hier gebeurd is – blijft er voldoende
tuin over die mooi is om te bekijken.” Wanneer het zwembad wél gebruikt
wordt, is het zelf ook meer dan het bekijken waard. “Het is een strak overloopzwembad met een zwarte folie. Door die zwarte folie lijkt het wateroppervlak vanop een afstand een spiegel, wat een zeer bijzonder effect sorteert.

Ook aan de randafwerking hebben de bewoners veel zorg besteed. Zo hebben
ze een eikenhouten poolhouse laten bouwen met alles erop en erin en hebben
we het loopvlak rond het zwembad met merbau bekleed, een hardhoutsoort
die zodanig kwalitatief is dat je het gevoel hebt op parket te lopen.”
De waterpartij aan de overzijde van de tuin heeft een heel andere uitstraling.
“Het zwembad heeft een strakke belijning, net als de gedeeltes er vlak naast.
Rond de vijver zijn het echter vriendelijke, vrouwelijke lijnen die domineren.
De tuin grenst immers aan een bosrijk gebied en een gracht en we wilden de

“Het zwembad heeft een strakke belijning, maar rond de
vijver zijn het vriendelijke, vrouwelijke lijnen die domineren”

108 • Stijlvolle Tuinen

Stijlvolle Tuinen • 109

overgang tussen de tuin en de natuurlijke omgeving zo soepel mogelijk laten
verlopen. De vijver hebben we dan ook aangelegd met een zo natuurlijk mogelijke uitstraling. Het is weliswaar een folievijver, maar dankzij de sierlijke
vormgeving, het aanwezige leem en de grote bomen rondom lijkt het een natuurlijke waterpartij te zijn. Om daar ten volle van te kunnen genieten, hebben we aan de achterzijde nog een vlonder met een zitgedeelte gecreëerd. Er is
ook een haard aanwezig, zodat de bewoners er ’s ochtends al de krant kunnen
lezen en ’s avonds, dankzij de verlichting in de strakke pergola, tot in de late
uurtjes kunnen blijven nagenieten. En dat alles zittend middenin het groen.”
Ook aan het zwembad en onder het overdekte terras van het buitenverblijf zijn
er verschillende zitplekken gecreëerd, waardoor de bewoners of bezoekers de

tuin altijd op een andere manier kunnen ervaren. Ook de beplanting speelt
daarbij een rol. “Er mocht heel wat kleur in de tuin zitten, vandaar dat er in de
tuin tientallen soorten planten aanwezig zijn. Die hebben we echter niet zomaar
geplant, maar we hebben eerst uitvoerig onderzocht welke planten we waar
konden plaatsen door na te gaan hoeveel zonlicht er op die plek in de tuin is, of
er net daar een schaduwplek is, of de locatie vlak naast of ver van het water ligt
... Daarnaast wilden de bewoners ook het hele jaar door van hun tuin kunnen
genieten. Niet enkel voorjaarsbloeiers dus, maar ook planten die in het najaar
mooi verkleuren en losse plantenbakken waar de planten regelmatig veranderd
kunnen worden. De verlichting, met als absolute blikvanger het trapeziumvormige armatuur uit glas, zorgt er bovendien voor dat de tuin niet alleen elk moment van het jaar interessant is, maar ook elk moment van de dag.”
■

“Er zijn verschillende zitplekken gecreëerd, waardoor de
bewoners de tuin altijd op een andere manier kunnen ervaren”
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