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DDe tuinen van Van Mierlo Tuinen kenmerken 
zich door hun verrassend natuurlijke uit-
straling en door de fraaie combinatie van 
natuur en architectuur. Zo ook bij dit project 
waarbij paviljoen en berging - net als de 
tuin ontworpen door Noël van Mierlo - één 
geheel vormen en volledig in de tuin zijn 
geïntegreerd. 
Dat het paviljoen achterin staat, heeft twee 
voordelen: van hieruit geeft het een heel 
ander zicht op de tuin en vanuit de woning 
is er fraai zicht op de tuin en het paviljoen. 
Noël van Mierlo: „Het hoofdterras lag  
voorheen achter de serre waardoor je  
vanuit de woning altijd op een tuinset kijkt. 
Nu loopt de waterloop door tot de serre, 
waar de woonkamer is.  Vanuit de serre  
heb je vrij zicht op de tuin; je kijkt over de 
waterloop naar achter, wat de lengte van 

In Helmond werd een tuin met veel stenen, bielzen en een vervallen tuinhuisje door Van Mierlo 
Tuinen omgetoverd in een natuurlijk ogend paradijsje, met een kabbelend waterstroompje dat  
tussen de zwerfkeien door zijn weg vindt. Het stoere paviljoen met buitenhaard maakt dat de 
bewoonster optimaal van haar tuin kan genieten. 
tekst: annemarie Görts Foto’s en tekeninG: noël van mierlo

GeGevens: 

Tuin 
Achtertuin van 110 m² 
(tussen de 6-10 m breed 
en 13 m diep), gericht op het 
zuidwesten. 

Woning 
Geschakelde woning. 

beWoners
Vrouw van middelbare leeftijd.

Wensen: 
• overkapping met buitenhaard
• natuurlijk ogende tuin
• stromend water
• centrale plek voor bestaand 
 kunstwerk  
• berging voor tuinspullen

planten in deze tuin: 

• Mazus reptans
 -  vaste plant 
 -  goede bodembedekker
 -  lila bloemen in mei-juni 
 -  zon
 -  vochthoudende grond 
 -  hoogte 2-4 cm
• Schuimbloem 
 Tiarella cordifolia 
 -  vaste plant 
 -  goede bodembedekker
 -  witte bloei in mei-juni 
 -  schaduw tot zon 
 -  hoogte 35 cm

de tuin nog eens benadrukt. Belangrijk is 
ook dat als je in de tuin zit, dit iets extra’s 
geeft ten opzichte van binnen. Hier is dat 
het paviljoen met de houtkachel.’’
De tuin is achterin 30 cm hoger dan bij de 
woning en daar is in het ontwerp handig 
gebruik van gemaakt door het paviljoen te 
laten zweven. Ook het waterloopje stroomt 
‘heel natuurlijk’ van achter naar voor, dus  
in de richting van de woning. Het grillige 
waterloopje begint en eindigt bij een 
‘plasje water’ dat omringd is door natuurlijk 
ogende planten en zwerfkeien; het lijkt alsof 
ze er altijd al hebben gelegen.  Noël van 
Mierlo: ,,De mensen zeggen weleens dat 
deze tuin lijkt op een Japanse tuin. Dat  
komt omdat hier - net als in een Japanse 
tuin - een mooie balans is gecreëerd.’’

 Gekozen is voor natuurlijk ogende planten zoals de bodembedekkende Mazus reptans (1) (links van de 
waterloop) en Tiarella cordifolia (2) (rechts van de waterloop). 

het reeds aanwezige beeld kreeg naar wens van de bewoonster een centrale plek in de tuin. 

de buitenhaard maakt het paviljoen extra gezellig en ook op een wat killere dag behaaglijk.  
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elke hoek van de tuin geeft een fraai zicht. 

de grillige waterloop 
loopt over vrijwel de volle 

lengte van de tuin. 

De bewoonster: 
‘Ik geniet iedere dag en ieder jaargetijde 

van mijn tuin. Vooral de zitplaats met 
kachel vind ik geweldig. Als ik daar zit dan 
heb ik zo’n fraai zicht over de tuin! Ook het 

kabbelen van het water is heerlijk.’
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Boven: Om het paviljoen een zo landelijk mogelijke uitstraling te 
geven, is ervoor gekozen deze bruin te beitsen. Zowel voor de 
deur van de berging als voor de hoogte-opvang (o.a. bij het zwe-
vend paviljoen) is roestig metaal gebruikt.

Onder: Meerstammige krentenboompjes, drie in totaal, zorgen 
voor hoogte in de tuin. 


