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PROJECTEN

Bijzondere 
tuinen
De mooiste groenprojecten op een rij

BamBoe pooldecks

Dit project bestaat uit vier verschillende terrassen, die op verschillende 
hoogten van elkaar zijn geplaatst. Daartussen zijn looppaden, trappen en 
bruggen uitgevoerd in bamboe. De toegepaste bamboe is hoogwaardige 
Ambooo: geperst en gemodificeerd bamboe met een jarenlange garantie 
tegen scheuren, torderen en kromtrekken. De onderconstructie is deels 
uitgevoerd in hardhout en deels in aluminium. Het zwembad waar dit 
toegepast is wordt op een natuurlijke wijze gefilterd en het bamboe heeft 
een prachtige natuurlijke uitstraling bij het heldere water en de natuurlijke 
plantenfilter. 

Het project is door Van den Top Tuinhout geheel aangenomen, inclusief 
het onderhoud (oliën) van het bamboe, zodat de klant er geheel geen 
omkijken naar heeft. De uitdagingen bij dit project waren het behoud 
van de zichtlijnen vanuit huis en de aanpassing hiervoor van de terrassen 
op het reeds aanwezige zwembad. De planken zijn bevestigd met een 
onzichtbaar clipsysteem en voorzien van een duurzame bamboe-olie op 
waterbasis.

aanneemsom: € 56.500,-
opdrachtgever: niet openbaar
Contactpersoon opdrachtgever: Bouwformaat bouwbegeleiding
bouwbegeleider Jos Hartman 06 21 24 06 85
architect: G84 tuin en landschapsarchitectuur
Contactpersoon architect: ing. Robert-Jan Esveldt, 033 461 84 11
aannemer: Van den Top Tuinhout
Contactpersoon aannemer: Eric van de Kamp, eric@vandentop.nl

De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest 

bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan nieuwe 

en bestaande tuinen. Uw project ook op deze pagina’s in De Hovenier? 

Stuur een e-mail naar Lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl) en u krijgt alle 

juiste formulieren toegestuurd.
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BioDiverSiteitStUin manDerS totaaL HeLmonD

Op het terrein van Manders Totaal in Helmond is door Du Pré groenprojec-
ten in samenwerking met Vivara Pro een biodiversiteitstuin gerealiseerd. 
Een braakliggend bedrijfsterrein met nauwelijks natuurwaarde is omge-
vormd tot een bedrijfstuin met volop mogelijkheden tot ontwikkeling 
van flora en fauna. De aanleg is uitgevoerd volgens de vijf thema’s van de 
levende tuin:  Bodem, Water, Dieren, Voedsel en Energie. Deze combinatie 
zorgt voor een gezonde leef- en werkomgeving. In de tuin is de poel het 
centrale punt.  Daaromheen is de grond ingezaaid met een kruidenmengsel 
dat na een tijdje zorgt voor natuurlijk evenwicht en nu al tal van insecten en 
vogels voedsel geeft. De stam van een dode boom is getransformeerd tot 
een zitbank.

De faunavoorzieningen zijn door Vivara Pro geleverd en geplaatst. Om 
aan te sluiten bij de aangelegde biodiversiteitstuin is er vooraf gekeken en 
bepaald voor welke doelsoorten er voorzieningen zouden moeten worden 
ingezet. Sommige daarvan zijn prominent aanwezig, zoals het insectenhotel 
met informatiebord, nde estkasten voor zangvogels en mussen en een zgn. 
faunapaal met daaraan enkele vleermuiskasten (drie modellen). Andere zijn 
minder zichtbaar zoals de egel- en marterkast, halfopen nestkasten voor 
kwikstaarten en een nestkast torenvalk (verstoringsgevoelig).

Du Pré blijft verantwoordelijk voor het onderhoud. De graspaden worden 
matig intensief gemaaid, het bloemenmengsel wordt ecologisch gemaaid. 
Dit houdt in dat er zodanig wordt gemaaid dat de plantensoorten zich opti-
maal kunnen ontwikkelen. Delen worden niet gemaaid waardoor er verblijf-
plaats voor insecten ontstaan. Extra bijzonder is dat de biodiversiteitstuin 
opengesteld wordt voor publiek in de bedrijfsuren van Manders Totaal. 

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door het Duurzaamheidsfonds 
van de gemeente Helmond.

aanneemsom: Du Pre € 4000,- (incl. btw) en Vivara Pro € 3.000,- (incl. btw)
Contactpersoon opdrachtgever: Wim Hillenbrink, Manders Totaal, 
Lungendonk 9, 5706 LE, Helmond
architect: Mark Vloet
Contactgegevens architect: Du Pré groenprojecten, Slegersstraat 75,  
5706 AW, Helmond
aannemer: Mark Vloet, Du Pré groenprojecten, zie hierboven 
Vivara Pro, Energieweg 16, 5804 CE, Venray
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nieUWe groenBeLeving Bij aegon LeeUWarDen

Van Aegon Leeuwarden kreeg Snoek Puur Groen de opdracht om een bedrijfstuin te ont-
werpen, passend bij de omgeving, met ruime parkeergelegenheden voor zowel auto als 
fiets, en een plek voor medewerkers te creëren voor ontspanning, om te lunchen en elkaar 
te ontmoeten. Daarnaast is circulair het sleutelwoord dat in de gehele bedrijfstuin terug te 
vinden moet zijn. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Zo worden alle ver-
hardingen, banken en putten hergebruikt en worden hemelwaterafvoerbuizen weer benut. 
Op deze manier wordt er zo weinig mogelijk afval gecreëerd en dat is ontzettend goed voor 
het milieu. Uiteraard worden er ook nieuwe duurzame producten toegevoegd.

Danny de Vries, tuin- en landschapsontwerper van Snoek Puur Groen vertelt: ‘Het ontwerp 
voor Aegon is een duurzame buitenruimte met een eigen identiteit. Elke hoek op het terrein 
beleef je op een eigen unieke manier. De bedrijfstuin heeft een hoge belevingswaarde door 
de keuze van beplanting en materiaal. Het hele jaar door is er een belevingswaarde (bloei, 
herfstkleur, wintersilhouet). Het cortenstaal heeft een warme uitstraling dat een contrast 
geeft met de sobere kleuren van de omliggende bebouwing. De robuuste materialen pas-
sen bij de maat en schaal van de plek. Door gebruik van strakke lijnen zijn deze ingangen 
gemakkelijk te vinden en is de hoofdingang duidelijk zichtbaar. De entree wordt extra bena-
drukt door de hergebruikte stenen met een afwijkend formaat ten opzichte van het plein.’ 
Inmiddels is het project geheel afgerond, met succes. Mensen vergaderen, telefoneren, lun-
chen of ontspannen er en dat lekker buiten tussen het groen en de bloeiende planten. Leuk 
om te melden is dat medewerkers van naastgelegen panden de tuin ook waarderen.  
Zij maken ook graag gebruik van de bedrijfstuin.

opdrachtgever: Van Aegon Leeuwarden
aannemer: Snoek Puur Groen
tuin- en landschapsontwerper: Danny de Vries, Snoek Puur Groen

PROJECTEN
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De pergola, gemaakt van Douglas-wood is geplaatst om meer 
hoogte en spanning in de tuin te creëren. Rond om de pergola heb-
ben wij trendy beplanting gebruikt, wat een speels effect geeft. De 
eyecatcher in deze tuin is toch wel de cortenstaal waterschaal waar 
je uren naar kunt kijken en waarbij je door het zacht stromende 
water een oase van rust creëert.

De klant geniet met volle teugen van deze tuin, heerlijk overdag in 
de zon en in de zachte avonduren van de rust op de door ons hand-
gemaakte loungestoelen. Het was voor ons weer een genot om zo’n 
prachtige tuin te realiseren. De klant meer dan tevreden, dus wij 
zijn ook blij! Project ‘Een oase van rust’ is geslaagd! 

aanneemsom: € 5000,- tot € 10.000,-
opdrachtgever: René Wijker & Fokje IJpinga
Locatie: Heiloo (Noord-Holland)
aannemer: Tuinidee Johan van Beek
Contactpersoon: Johan van Beek

een oaSe van rUSt

Toen wij benaderd werden door de klant met de vraag of wij een geheel nieuwe ach-
tertuin konden realiseren die nagenoeg vrij moest zijn van onderhoud, hebben wij een 
afspraak ingepland en zijn wij met de klant om tafel gegaan. Na een productieve brain-
stormsessie en door goed te luisteren naar de wensen van de klant, zijn wij aan de slag 
gegaan met een op maat gemaakte tuintekening. Daarna volgde het geweldige proces 
van realisatie. Zoals op de foto te zien, is het grootste deel van de tuin betegeld met oud-
hollandse schelvistegels van 100 x 100 cm x 5cm en carbon gekleurd. 

LUxe LeeftUin in HoUten

Bij deze klassieke vrijstaande woning hebben we een luxe leeftuin gerealiseerd. De opdrachtgever kwam tijdens het ontwerp proces met het idee om een 
zwembad te realiseren in de tuin. De tuin is ontworpen in klassieke stijl. De verharding bestaat uit een combinatie van passende materialen: gebakken klinkers 
in waalformaat, grote grijze tegels in formaat 80x80 en wit grind. Door de juiste positionering van het zwembad (horizontaal) is er een mooie ruimte ontstaan 
voor het hoofdterras vlakbij de woning. Vanuit de woning lopen belangrijke zichtlijnen tot achterin de tuin. De beplanting bestaat uit mooie solitaire kleine 
bomen en heesters zoals Rhus, Magnolia en Liquidambar. Groepen witbloeiende hortensia’s worden gecombineerd met siergrassen en bollen. De zonnige 
gedeeltes van de tuin zijn geschikt voor kleurrijke bloeiende vaste planten. De tuin is voorzien van een automatisch beregeningssysteem en alle tuinverlich-
ting is ledverlichting.

aanneemsom: € 59.000,-  
(incl. btw, excl. zwembad)
opdrachtgever: Fam Bruins
architect: Tiemen Gerris
0343 55 22 84
aannemer: Van Dijk Tuinen
Contactpersoon aannemer:  
Jeroen van Dijk, 0343 55 22 84,  
06 229 790 98 of  
jeroen@vandijktuinen.nl
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moDerne WeLLneSStUin in tiLBUrg

De opdrachtgevers voor dit tuinontwerp wilden een 
tuin die bij hun lifestyle past met een vijver en een hot 
tub waarin zij heerlijk kunnen ontspannen. Om het 
wellness-effect in de tuin te vergroten, en uit praktisch 
oogpunt, is de hot tub omringd door een terras van 
houten vlonderplanken. De combinatie van de kerami-
sche tegels en de houten planken geven de tuin veel 
sfeer. Voor de schutting is gekozen voor steenstrips die 
voorzien zijn van sfeerverlichting. Hierdoor is de tuin 
ook wanneer het donker is een lust voor het oog. De 
lange schutting van steenstrips zorgt tevens voor een 
rustgevend en natuurlijk effect in de tuin.

Naast de hot tub was ook een vijver een grote wens 
van de bewoners. Vaak denken mensen met een kleine 
tuin dat een kleine vijver de beste oplossing is. In dit 
tuinontwerp komt echter duidelijk naar voren dat een 
grotere vijver - op de juiste manier ontworpen en aan-
gelegd - de tuin complementeert. Met wat natuurlijke 
elementen in de vijver, zoals de vijverplanten en de ste-
nen, is een rustgevende uitstraling gecreëerd. Daarnaast 
is voor de beplanting gebruikgemaakt van moderne, 
stenen plantenbakken waar prachtige bamboe plan-
ten en een leiboom zorgen voor de wellness-sfeer waar 
de opdrachtgevers naar op zoek waren.

aannemer: A. van Spelde hoveniers
Contactgegevens aannemer: 06 504 837 65

PROJECTEN

tUinWanD met BijzonDer HoUt

Bij deze moderne loungetuin is de achterwand volledig bekleed met biologisch verduurzaamd 
douglashout. Hierbij zijn twee breedtes, 130 en 183 mm, om en om verticaal aangebracht. Door de 
biologische verduurzaming heeft het hout duurzaamheidsklasse 2, waarbij klasse 3 à 4 normaal is 
voor douglashout. Het materiaal mag na gebruik, in tegenstelling tot regulier verduurzaamd hout, 
als normaal houtafval worden afgevoerd. Door de A-grade-selectie bevat het hout relatief weinig 
noesten en afwijkingen. Voor een egale verkleuring, ook onder de veranda, is het hout voorzien van 

een Woodsealer. Door deze behandeling wordt het hout 
extra beschermd én zal het hout gelijkmatig vergrijzen. 
Zonder deze behandeling zou de tuinwand na verloop 
van tijd grote kleurverschillen vertonen tussen het hout 
onder en buiten de veranda. Zowel het drogen van het 
hout, de biologische verduurzaming en de Woodsealer 
zijn in de fabriek onder de juiste omstandigheden aan-
gebracht. De planken zijn bevestigd met rvs-schroeven, 
waardoor de achterliggende elektra in geval van een 
storing nog goed te bereiken is. In de wand zijn diverse 
wandcontactdozen (IP44) aangebracht en is ook de scha-
kelkast van het 12V-verlichtingsysteem achter het hout 
weggewerkt.

aanneemsom: < € 5.000,-
opdrachtgever: Fam. Hol
Contactpersoon opdrachtgever: G. Hol, 06 445 936 99
architect: GesselGroen 
Contactpersoon architect: Heleen Felten, 0488 44 28 67
Leverancier/aannemer: GTOP Trading
Contactpersoon aannemer: Jan van Gessel,  
06 291 658 43
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zUiDertUin antWerPen

In Antwerpen is er een prachtig initiatief genomen: het ontwikkelen van 
een duurzaam project door het internationaal bejubelde architecten-
duo Robbrecht & Daem in opdracht van Triple Living. De Residentie Zuidertuin 
is in Nieuw Zuid Antwerpen gebouwd in het verlengde van het project Kaai 
Nieuw Zuid. Kaai Nieuw Zuid betreft de nieuwbouw van 77 appartementen in 
het thema van innovatieve huisvesting, waarbij interactie tussen de leefruimte 
en het panorama wordt versterkt door grote terrassen en schuiframen. De 
Zuidertuin Antwerpen ligt tussen twee parken in, waardoor de stadsdrukte 
mijlenver weg lijkt terwijl je toch vlakbij het centrum zit. Interbuild BE vertelt 
hierover: ‘Een bijzondere aandacht gaat uit naar het dak: dit niveau is hier 
ingezet als een vijfde gevel, een extra buitenruimte, een ontmoetingsplek 
voor de bewoners.’ Het dakterras van de residentie is de thuishaven van elf 

Gardeluxe parkbanken, model Zocher in een frisse witte kleur (RAL 9010), die 
de bank een volledig andere uitstraling geeft. Residentie Zuidertuin blinkt uit 
in duurzaamheid, dit sluit excellent aan bij de organisatie Gardeluxe en onze 
parkbanken die volledig recyclebaar zijn!

opdrachtgever: Interbuild 
Contactpersoon opdrachtgever: Rolf Letens, +32 475 909 444  
of rolf.letens@interbuild.be
architect: Robbrecht & Daem
aannemer: Interbuild 
Contactpersoon aannemer: Rolf Letens, zie hierboven

moDerne tUin met Strakke BetonmUren

Deze moderne tuin in Deurne werd begin 2018 aangelegd. Door een bestaan-
de betonmuur te verlengen en een tweede muur te storten ontstond er een 
eenheid. Samen met gebakken bestrating en grove keien geven zij een dui-
delijke lijn aan deze tuin. De weelderige beplanting golft als het ware om de 
strakke muren heen. Een strakgemaaid gazon met een oude notenboom geeft 
een ruimtelijk gevoel in het midden van de tuin. De betonmuur is compleet 
gestort, inclusief waterelement. Het wilgentenenscherm werd door de  
tuineigenaren zelf gevlochten.

opdrachtgever: fam. Terheijden- Verschuren
Contactpersoon opdrachtgever: Esther Verschuren, 049 331 06 12  
of esther-40@hotmail.com
architect: Tuinstudio Tom
Contactpersoon architect: Tom Poppelaars, 06 46 5837 71  
of info@tuinstudiotom.nl
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PROJECTEN

moDerne tUin in BoDegraven

Deze tuinaanleg met pergola en vlonder realiseerden we in het voorjaar van 2018. De ideeën van de 
klant en de expertise van onze tuinontwerper kwamen samen in een tuinontwerp. Via software is er 
een 3D-ontwerp gemaakt. De hagen, borders, paden, pergola en vlonder zijn allemaal al van tevoren 
te bekijken waardoor de klant een goed beeld krijgt. Een deel van de tuin wordt opgevuld door bestra-

regentUin ijBUrg BLok 54

In de zomer is deze (dak)tuin een bloeiende bloe-
menweide, in de winter een groene oase met een 
rustig kabbelende waterstroom of - in geval van 
hevige regen - een spectaculaire waterval. Het uit-
zicht vanuit de woning is een met de seizoenen 
mee veranderend schilderij. In het tuinontwerp is 
rekening gehouden met de eis van de gemeente 
Amsterdam: het nieuwbouwcomplex moet 80 
procent van het regenwater afkoppelen van het 
riool, oftewel opvangen op eigen terrein. Anders 
gezegd: alleen in geval van zeer hevige regenval 
mag het water worden afgevoerd via het riool.

Hoe het hemelwater op het terrein zelf op te van-
gen en te infiltreren? De eerste oplossing werd 
gevonden door de bouwarchitect: buffering door 
het toevoegen van een begroeid sedumdak. De 
tweede oplossing voor het resterende te buf-
feren water werd gevonden in een waterstroom 
(riviertje) met 2,5 meter verval. Hiervoor zijn de 
hemelwaterafvoeren (HWA’s) van de daken niet 
op het riool aangesloten, maar monden uit in de 
tuin op verschillende plekken langs de gevel. De 
HWA’s van het grootste dak komen samen uit in 
een grindkoffer boven in de tuin, vanuit de grind-
koffer loopt het water het stroompje af 2,5 meter 
naar beneden de wadi in. Waar het water in de 
ondergrond kan weg zakken/infiltreren. De derde 

oplossing, de HWA’s van het middelste bouwblok 
monden uit in enkele kleine wadi’s rond het 
middenblok. Hier staan vooral varens en siergras-
sen die natte voeten tolereren op plekken die 
normaal gesproken te droog zijn om beplanting 
te kunnen laten groeien. In het ontwerp is ook 
rekening gehouden met de biodiversiteit op het 
terrein. De planten, kruidenachtige vegetatie en 
(fruit)bomen bieden insecten en vogels eet- en 
schuilplekken. En boomstronken zijn neergelegd 
mét schors, want daarin vinden insecten leef-
plaatsen en vogels dus voedsel. Het geheel wordt 
slechts twee keer per jaar gemaaid. De regen-
tuin is een voorbeeldproject voor Amsterdam 
Rainproof, een publiek-private netwerk van partij-
en die gezamenlijk de stad bestand maken tegen 
extreme regen. Meer informatie is te vinden op 
de website van Amsterdam Rainproof of Van der 
Tol Hoveniers. 

aanleg sedumdaken: € 38.000,- (excl. btw)
aanleg infiltratietuin: € 36.710,- (excl. btw)
opdrachtgever: Woningcorporatie De Alliantie 
samen met zorgorganisatie Cordaan
architect gebouw: Architectenbureau Arons  
en Gelauff
Contactpersoon architect: Joost van Bergen, 
020 423 55 30 of www.aronsengelauff.nl
tuinontwerper: Hollandsgroen 

ting. Vanaf het huis naar achterin de tuin loopt een pad 
met gebakken klinkers, die strak blijven liggen door de 
betonbanden eromheen. Achterin de tuin en op de ter-
rassen ligt mosaic arabica. Dit zijn gecoate tegels, dus 
met een beschermlaag eroverheen, waardoor ze goed 
te onderhouden en schoon te houden zijn. Ook is er 
nog wat ardenner grind te vinden in de tuin. Midden in 
de tuin is een vlonder te vinden. Deze is gemaakt van 
Douglashout, een sterke en duurzame naaldhoutsoort. 
Om de tuin wat extra kleur en groen te geven, kozen we 
samen met de klant voor een gazon en vulden we de 
borders met beplanting. Achterin de tuin gingen we de 
hoogte in met de pergola. De twee staanders zijn 20 bij 
20 cm en het element is zo’n 2,5 meter hoog. Net als de 
vlonder, is de pergola gemaakt van Douglashout. Onder 
de pergola ligt het terras. In de zomer is het mogelijk om 
een doek over het hout heen trekken, waardoor je scha-
duw creëert om lekker beschut te zitten. 

architect: Hippe tuinen
Contactpersoon architect: Martijn de Jonge
aannemer: Schoffelstudent & Hoveniers
Contactpersoon aannemer: Fred Vermeij, 06 248 842 16

Contactpersoon tuinontwerper: Annemieke 
Langedoen, 020  667 77 92  
of alangendoen@hollandsgroenbv.nl
aannemer uitvoering en realisatie tuin: Van der Tol 
Hoveniers en terreininrichters  
Contactpersoon aannemer: R. Franken (algemeen  
directeur), 020 667 77 77 of rfranken@vandertolgroep.nl
aannemer nieuwbouw: aannemersbedrijf Slokker 
Contactpersoon aannemer: Gert de Boer, 035 528 43 00 
(algemeen) of www.slokkerbouwgroep.nl
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Strakke aCHtertUin met 
Witte eLementen

Deze strakke achtertuin is gemaakt naar de wens 
van de eigenaars met opgroeiende kinderen om 
veel plaats te hebben om te chillen én om jaar-
rond met plezier naar te kijken. De zichtlijn vanuit 
het huis is versterkt door een langgerekte bak in 

zuiver wit, het zicht wordt de tuin ingetrokken 
door grijsbladige hagen die hier haaks op staan. 
“Gezelligheid” in deze moderne tuin hebben we 
gezocht in een houtkleurig terras, het groene van 
kunstgras en landelijk aandoende beplanting zoals 
Lavendel en Hortensia’s. Het waterelement uit de 
witte, aluminium wand zorgt voor beweging, het 
materiaalgebruik komt terug in dito plantenbak-

ken aan de rechterzijde van de tuin. We hebben 
de tuin onderhoudsvriendelijk gemaakt door met 
(mooie) bodembedekkers te werken en een voeg-
mortel toe te passen in de grote tegels. We hebben 
vooral een balans gezocht in de wit- en grijstinten 
in materiaal en de beplanting en de warme kleuren 
in vlonder en de overige beplanting. We hebben 
een tuin proberen die maken die modern oogt en 
toch vriendelijk aanvoelt en uitnodigt om er lekken 
in te gaan zitten. 

aanneemsom: € 20.000 tot 30.000,-
opdrachtgever: Fam. Maas
architect: Mark Vlasman Florissant tuinen
Contactgegevens architect: 06 524 181 09
aannemer: Florissant tuinen
Contactpersoon aannemer: Sem Loonen,
06 527 204 51

De Vredo Turf - Fix doorzaaimachine, 
uw eerste hulp of nazorg bij niet opkomend gras of dorre 
kale gazonplekken als gevolg van de extreme droogte!
• eenvoudig in transport 
• Unieke dubbel schijvensysteem
• past door tuinhekjes en poorten 
• onderhoudsarm,direct bedrijfsklaar
• een gegarandeerd strak groen resultaat
• uit te voeren met bezandings en/of  

beluchtingsunit.
Omdat het gras niet alleen 
bij de buurman groener moet zijn!

De beste in het veld

Unieke Vredo dubbele schijfsysteem

Vredo Dodewaard BV 
+31 (0) 488 411 254 
verkoop@vredo.nl 
www.vredo.nl

Dag 0 Dag 7 Dag 21

Het gegarandeerde dubbelschijven resultaat!!



63www.vakbladhovenier.nl

PROJECTEN

Statige tUintraP voor jaLoerSmakenD UitziCHt

In het Belgische Seilles, provincie Namen, wenste een particuliere 
opdrachtgever een bijzondere tuintrap van straatbakstenen. De zand-
gele waalformaat bakstenen passen qua kleur perfect bij de woning. 
De opdracht voor Horti Concept was een trap te realiseren die het 
hoger gelegen terras en de vijver met de lagergelegen tuin zou ver-
binden. De bijna monumentale trap kreeg treden van maximaal tien 
centimeter hoogte. De hellingsgraad past als vanzelfsprekend in het 
glooiende Ardennenlandschap. De bescheiden treden nodigen uit 
tot rustig passeren, om in elke bocht van het jaloersmakende uitzicht 
te genieten. De blikvanger begint in het midden van het talud van 
kamperfoelie en wordt breder op een tussenterras, afgebakend door 
een muurtje opgebouwd uit klinkers. De trap komt uit in het lager-
gelegen gedeelte. Daar werd er een soortgelijk talud geplaatst die 
ook met kamperfoelie werd beplant. De tuin mét trap vormt nu een 
coherent geheel, de oorspronkelijke landschappelijke waarden res-
pecterend. De zandgele waalformaat bakstenen (Siena) passen qua 
kleur perfect bij de woning. Een trapopbouw van klinkers realiseren 
getuigt van enige “constructieve durf”, ook om de gebaande paden 
te verlaten.

aannemer: Horti Concept, Andenne (Seilles, B)

voortUin SiLvoLDe

Het grote Cortenstalen object is de basis van deze tuin. 
De organische vorm wordt versterkt door de Taxushaag 
die zich er als ware omheen buigt. Het kille staal wordt 
warm omarmd door het groen van de Taxus. Het 
Cortenstaal zorgt daarentegen ook voor de fijne strakke 
vormgeving. De meerstammige Gleditsia’s zijn gekozen 
vanwege de open kroon; het huis blijft zichtbaar, maar 
oogt groen. In de avond schijnen de spots prachtig in de 
kroon. Verder is er bewust voor rustige vakbeplanting 
gekozen van met name Liriope muscari ‘Big Blue’ en de 
Acaeana buchananii. Zo blijft het accent van deze tuin 
liggen op de vormgeving. Bijzonderheden zijn het auto-
matisch sproeisysteem, Cortenstaal gelaserd, gewalst en 
in het werk tot één geheel gelast. 
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