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STOOP Tuinen

TUINARCHITECTUUR

Jarenlange investeringen hadden helaas niet
geleid tot echt tuinplezier. De achtertuin bij
dit woonhuis in Nederlands Brabant bleef
een onaangename ruime zonder privacy.
“De opdrachtgevers zaten helemaal vast in
de beperkingen en nadelen van hun kavel.
Wij proberen te denken vanuit de mogelijkheden. Omdat we zowel het ontwerp als
de aanleg konden aanbieden waren we de
geschikte partij”, zegt Christian Stoop.

Rampzalig

Strak en stijlvol

De uitgangssituatie was ronduit rampzalig. Waar je je ook bevond in de tuin, overal
voelde je je bekeken. Zelfs vanaf de openbare
weg keek iedereen rechtstreeks de tuin in.
Er waren bomen geplant om de inkijk van
achterliggende huizen weg te nemen, maar
de bomen waren niet van de juiste hoogte
en stonden niet op de geschikte plaats. Een
hoge haag op de achterste erfgrens is gebleven in het plan, de rest is opgeruimd.

De inrichting van het woonhuis laat zich bestempelen als strak en stijlvol. De opdrachtgevers zijn mensen van nu, hippe ouders
met een MacBook binnen handbereik en
sportieve tieners. Ook de ouders zijn sportieve mensen. Graag hadden ze een zwembad in de tuin, maar of dat mogelijk was?!
“Ook hier zijn we weer gaan denken vanuit
de mogelijkheden, niet vanuit de beperkingen. Met de plaatsing van een zwembad
moet de privacy natuurlijk zeer goed zijn. En
een deel van de tuin is onderkelderd. Dus er
zaten wel wat haken en ogen aan. Maar niets
is onmogelijk!”, aldus de tuinarchitect.

“Er stond een vreemd soort dakplataan in de
tuin. Het dak zat veel te hoog, meer geschikt
voor in de openbare ruimte. Om de inkijk
van de woonvolumes op de achtergrond
weg te nemen is nu een ritme van drie Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ geplaatst. Met
hun transparante kroon zorgen ze voor het
gevoel van privacy en komt er niet te veel
schaduw rondom het zwembad”, zo vertelt
tuinarchitect Gert-Jan Schouwenaar.

Overkapping
Op de bestaande lage muren van de parkeerkelder zijn houten wanden geplaatst
in dezelfde stijl als de betimmering van
het woonhuis. Op de erfgrens is een hoge
muur gemetseld in de steen van de woning.
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Verder is het platte dak op dezelfde hoogte
gemaakt als het volume van de eerste verdieping. Zo lijkt de overkapping integraal
deel uit te maken van het woonhuis. Door
de plaatsing van de wanden is degelijke privacy voorzien. De wanden zijn gemaakt op
een bankirai frame en afgeplankt met ceder
rabatdelen. Vervolgens zijn de rabatdelen
gebeitst met dezelfde beits als de beplanking van het huis.
In de overkapping zijn diverse voorzieningen opgenomen. Een gesloten gashaard
geeft veel warmte. Deze concentrische haard
heeft een rendement van 70 tot 80 % en is
voorzien van een RVS-brander. Om aanslag
op de ruit te voorkomen brandt de waakvlam
permanent. Voor de koukleumen kunnen
ook de heaters aan het plafond nog aangezet worden. Die werken op onzichtbaar infrarood. Om het compleet te maken werden
dimbare LED-spots in het dak geïntegreerd.

Terrassen
Op het dak van de kelder liggen leistenen in
beton. Voor een deel werden deze gehandhaafd. Van onderuit de overkapping steekt
een ferme plankier van bankirai hardhout.
Zo is er de keuze om onder de kap of juist in
de open lucht te zitten. De lijnvoering van
de kelder is daarmee bovengronds niet meer
zichtbaar. Het frisse witte meubilair staat
permanent buiten en is van Royal Botania.
De vlonder rust op een hardhouten frame
en is blind geschroefd. De geschaafde plan-

PASPOORT
TUINPROJECT
Oppervlakte
circa 110 m2

ken zijn in de grootste breedtemaat genomen. “Gladde planken worden juist niet
glad. In het zogenaamde antislipprofiel gaat
vocht en dus vuil en groen zitten”, zo weet
Marco Smets, werkvoorbereider bij Stoop
Tuinen. “Daaraan doen we nooit concessies.
We maken een vlonder goed of we maken
hem niet!”

Zwembad
Het zwembad is maatwerk en meet ongeveer 6x3 meter. Klein?! Met de krachtige
jetstream wordt iedereen uitgedaagd om
stevig te zwemmen. Even niet opgelet en je
wordt tegen de wand teruggedreven.
De isolerende wanden van het Thermostarsysteem staan deels direct tegen de kelderwand aan. “Een uitdagende klus”, aldus
Mark Smits van Thermostar. “Het is voor
het eerst dat ik een dergelijk klein bad heb
gemaakt. In overleg met de mensen van
Stoop Tuinen zijn we er goed uitgekomen.
Alles past precies, dankzij goed denkwerk
en een goede voorbereiding”. Een voordeel
van de kelder is weer wel dat de techniek
van het zwembad daar een mooie plaats
heeft gekregen. Het bad kan worden verwarmd, zodat van maart tot en met oktober
kan worden gezwommen.
De trap aan de zijde van de vlonder kent
brede treden waar in de namiddag in de zon
in het bad kan worden gezeten. Het solar
lamellendek is aan de andere zijde buiten
het bad en ondergronds weggewerkt onder
een splitvlak. Aan die zijde is ook de bui-
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tendouche van Jee-O geplaatst, waarvan de
afwatering ook in het split is verborgen.
Een muurtje van 70 centimeter onttrekt het
zwembad voor een deel aan het zicht vanuit
de woonkamer. ‘s Winters ligt het roldek
permanent op het bad en is het niet fraai
om zien. Het muurtje camoufleert dan net
voldoende. De muur is opgetrokken in betonblokken van 30 centimeter en afgedekt
met een lekdrempel van hardsteen. De
zwembadrand is van dezelfde hardsteen
gemaakt. Het muurtje is gestuukt en heeft
intussen een donkergrijze kleur gekregen
met ‘ademende’ buitenverf.

Niet meer op vakantie?
De nieuwe tuin voorziet in veel luxe. De
eerste zomer bleef de man des huizes graag
thuis. “We werden deze nazomer gevraagd
een weekend mee te gaan naar de Zeeuwse
kust. Ik heb die uitnodiging aan me laten
voorbijgaan. Niets lekkerders na een week
lang werken om in eigen tuin zalig te relaxen. Waarom twee uur rijden als ik het in
mijn eigen achtertuin kan vinden?!”
Ook voor een feestje is de tuin uitermate
geschikt. Alle gasten vinden hun plekje,
onder de overkapping, de ligstoelen worden dan vervangen door hoge praattafels en
tevens het muurtje is een dankbare plaats
voor velen. Met wat kussentjes erop is het
een prima ‘hangplek’.

Bronvermelding: STOOP Tuinen

Omschrijving
Een zeer leefbare en functionele tuin, die goed
aansluit bij het leefpatroon van de opdrachtgevers. De tuin is onderdeel van het dagelijks
leven geworden, daar waar bij aanvang de tuin
nauwelijks gebruikt werd. Tuin en woonhuis
staan open richting elkaar, zodat gemakkelijk
van binnen naar buiten en vice versa geleefd
kan worden.
Ontwerp
Stoop Tuinen, Gert-Jan Schouwenaar
KENMERKEN
Een aantal grote gebaren zorgen er voor dat de
kleine achtertuin ruim overkomt. De lange lijnen van de verhoogde vlonder en het zwembad
zijn de hoofdlijnen. Door het materiaalgebruik
van het woonhuis in de erfafscheidingen en
de overkapping terug te laten komen is er een
grote mate van eenheid.
Beplanting
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’, Hydrangea
arborescens ‘Annabelle’, Geranium ‘Spessart’
Aangelegd in periode
Maart en april 2010. Voortuin en zijtuin volgen
mogelijk later.
MERK/FABRIKANT PRODUCTEN
Thermostar zwembad, Royal Botania meubilair
LOCATIE
Waalre, Noord-Brabant, Nederland
GRONDSOORT
Arme zandgrond
LIGGING
Zuid-zuidoost
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