Nieuwbouwtuin

In deze serie lichten groenexperts
hun ontwerp van een nieuwbouwtuin toe.

Afl. 3: Anke-Margriet Geurts-visser
van Plant & stijl Tuinontwerp

Meer dan
alleen een
speeltuin
Wensen van de bewoners
Kenmerk van het ontwerp:
cirkels en zichtlijnen.

Startpunt
De tuin is 22 bij 20 meter groot en ligt aan
de voorkant van een boerderijtje tussen de
weilanden van Schildwolde (GR). Lange tijd
was het een grasveldje met een trampoline
en schommel. Een haag van lindebomen
eromheen, wat oude bomen aan de zijkant.
Maar met de plannen voor een houten
aanbouw aan de voorkant van het huis, moest
de tuin − het uitzicht vanuit de aanbouw! −
anders. Tijd voor een nieuw begin.

Bordertuin
met ruimte om te spelen

Het was niet meer dan een vierkante lap gras aan de voorkant
van het huis. De kleinkinderen speelden er, verder keek
niemand er naar om. Maar kijk de tuin nu eens. Ronde vormen,
verrassende doorkijkjes en nog steeds een uniek speeldomein.
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Tekst: Hilli voor den Dag. Plattegrond: Spierwit/Ilse Mulder

Ronde vormen, sterke
zichtlijnen
‘Het is nu een tuin die niet in één oogopslag
is te overzien. Als je erdoorheen loopt, ontdek
je steeds weer een nieuwe plantenborder,’
vertelt Anke-Margriet Geurts-Visser van Plant
& Stijl Tuinontwerp. Kenmerkend voor de
nieuwe indeling zijn cirkelvormen en sterke
zichtlijnen. ‘De ronde lijnen passen bij de
omgeving en de stijl van het huis. Bovendien
creëert een rond grasveld meer ruimte voor
plantenborders. De zichtlijnen worden onder
andere gevormd door twee pergola’s. Vanaf
het huis bieden die een doorkijk naar het
prieeltje achterin, terwijl ze de rest van de tuin
nog niet prijsgeven.’

• informele stijl • mooi uitzicht vanuit de
nieuwe aanbouw • kleurrijke beplanting
• afwisselende bloei • speelplek voor
de kleinkinderen • prieeltje

zijn er wintergroene planten die voor structuur
zorgen. Zoals de laurierheg, die het einde van
de tuin markeert en in die periode de ronde
lijnen benadrukt.’
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Geen bestrating, wel veel gras
De kleinkinderen kunnen nog steeds naar
hartenlust in de tuin spelen. De trampoline
maakt deel uit van het nieuwe ontwerp, maar
staat in een aparte hoek en is ingegraven.
Ook is er nog steeds veel gras. Anke-Margriet:
‘Meestal is bestrating een belangrijk onderdeel
van een tuinontwerp, maar hier zijn geen
stenen gebruikt, zelfs niet onder het prieeltje.
Voor het huis was al zo’n groot gedeelte met
bestrating om meerdere auto’s te parkeren,
dat de bewoners in de voortuin een meer
natuurlijke uitstraling wilden. Toch is er, door
de pergola’s, een soort pad dat je door de tuin
leidt.’ De pergola’s zijn gemaakt van brede
palen met een stoer uiterlijk, passend bij de
stijl van de nieuwe aanbouw. ‘Aan de voet
groeien blauweregen en clematis. Die moeten
de pergola’s straks helemaal bedekken.’
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De trampoline is niet
meer dominant

aanwezig. Hij is

verhuisd naar een

hoek en ingegraven.
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De schommel en

het oude gras zijn

weggehaald. Daarna is
de grond geëgaliseerd.
Vorig jaar mei is het

nieuwe gras ingezaaid.
Ondanks het lange

droge voorjaar was het

Kleurrijk, maar niet té
De bestaande lindehaag vormt een mooie
achtergrond voor de plantenborders. De
borders lopen in beplanting op: lage planten
aan de voorkant, hogere in het midden en de
hoogste aan de achterkant. Anke-Margriet:
‘De tuin is kleurrijk, maar oogt niet te druk
omdat gekozen is voor grote groepen planten.
Ieder seizoen bloeit er wel wat. En in de winter
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grasveld vanaf het

begin van de zomer te

belopen en kon er weer
worden gespeeld.

Elk seizoen bloeit
er wel iets.
Home and Garden    51

Nieuwbouwtuin

‘’
Het moet
een droomtuin
worden

Anke-Margriet Geurts-Visser
groeide op de boomkwekerij
en het plantencentrum
(Visser Plant, Lippenhuizen)
van haar familie op,
waardoor de liefde voor
groen er al vroeg in zat.
Na de beroepsopleiding
Garden Design aan de KLC
School of Design in Londen,
startte ze in 2006 met haar
eigen bedrijf: Plant & Stijl
Tuinontwerp. Sindsdien
ontwerpt ze tuinen in allerlei
stijlen en maten. Van kleine
stads- en nieuwbouwtuinen
tot grote tuinen bij villa’s en
boerderijen. ‘Een tuin zal
niet direct worden herkend
als een ontwerp van mij.
Ik heb wel planten die ik
graag gebruik, maar
belangrijker vind ik dat de
tuin past bij de stijl van het
huis en de smaak en wensen
van de opdrachtgever.
Het moet tenslotte niet míjn
droomtuin worden, maar die
van de bewoners.’
Adres: Plant & Stijl
Tuinontwerp, Groningen
06 - 50 85 56 25
plantenstijl.nl
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De pergola’s leiden je blik naar
het prieeltje achter in de tuin.

Plantenlijstje

prieel

pergolapergola

pergola

trampoline

Anke-Margriet:
‘De tuin is pas een jaar
geleden aangelegd, maar
is door de weelderige
beplanting in combinatie
met de grote,
al aanwezige lindehaag
en bomen nu al heel
aantrekkelijk’

• vaste planten: o.a. rode valeriaan (Centranthus
ruber), dropplant (Agastache ‘Black Adder’),
edelruit (Artemisia ‘Powis Castle’), anemoon
(Anemone hybrida x ‘Honorine Jobert’),
bruidsbloem (Deutzia gracilis), salie (Salvia
nemorosa ‘Ostfriesland’)
• klimplanten: o.a. verschillende soorten
Clematis, Rosa ‘New Dawn’, blauweregen
(Wisteria floribunda ‘Issai’)
• siergrassen: o.a. verschillende soorten
lampenpoetsersgras (Pennisetum),
reuzenvedergras (Stipa gigantea)
• heesters: o.a. verschillende soorten sneeuwbal
(Viburnum), boerenjasmijn (Philadelphus
‘Schneesturm’), kogelbloem (Cephalanthus
occidentalis), vlinderstruiken (Buddleja),
Caryopteris x clandonensis ‘Kew Blue’, Hibiscus
syriacus ‘Oiseau Blue’, bruidsbloem (Deutzia
gracilis), Hebe ‘Autumn Glory’, struikmalva
(Lavatera ‘Burgundy Wine’)
• bomen en haagplanten: o.a. peer (Pyrus
communis ‘Conference’), appelbomen (Malus
domestica ‘Ecolette’ en ‘Elstar’), laurier (Prunus
laurocerasus ‘Rotundifolia’)

Hardware
• Pergola’s van geïmpregneerd hardhout,
beide 3,8 x 1,8 m

