Tuin Stoop Tuinen

WATER
& VUUR
Wat doe je als je in een eerder beperkte tuin heel wat functies wil verenigen en je eigenlijk plaats tekort
komt? Dan moet je wel heel creatief
uit de hoek komen.
Tuin- en landschapsarchitect GertJan Schouwenaar van ‘Stoop Tuinen’ uit Nederland ging de uitdaging
aan. Hij bouwde boven de koivijver
een zwevend houten poolhouse
voorzien van sauna en open haard.
Het werd een tuinontwerp dat water en vuur verenigt.
Tekst: Ingrid Allaerts | Fotografie: PSG
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e lange, smalle tuin van 10 x 40 meter in Noord-Brabant
was erg verwaarloosd. Achterin stond een kippenhok.
Verder nog een waterplas die ooit voor een vijver moest
doorgaan en een stel grote bomen waaronder een vervaarlijk hoge populier en een taxus van wel 30 meter hoog die er de
scepter zwaaiden.
“Wat in de tuin stond was niet de moeite om te handhaven”, stelt GertJan. “De bomen hebben we met een kraan over de achterliggende huizen
getild. De opdrachtgevers waren allebei gewend om groter te wonen dan
dit en hadden ook een grotere tuin. Voor mij was het een uitdaging om al
de functies die zij wilden in deze tuin opnieuw op te nemen. Het zijn heel
wat functies. Op een bepaald moment hadden we zelfs ruimte tekort.”

Deze tuin zorgde
voor nog meer creatief
denkwerk
Gigategels
De lengte van de tuin wordt nog geaccentueerd. Eén rechte lijn loopt
pal van voor- tot achteraan door: helemaal langs het zwembad, over de
houten vlonder langs de jacuzzi, vervolgens huppelend via de stapstenen
in het gazon en eindigend in de grote glasplaten in de houten vlonder
van het poolhouse. Het gebruik van de grote betonnen gigategels van
1x1 – de glasplaten hebben overigens dezelfde afmetingen – was een
idee van de bouwheer en accentueert het lengtegevoel.
“De eigenaar wilde graag een grijze tegel rond het zwembad. Een tegel
die niet te warm aanvoelt, niet glad wordt en een groot loopcomfort
heeft. Deze MBI betontegels – niet mijn eerste idee - heb ik achteraf in
de zomer zelf eens uitgetest. Het eindresultaat vind ik toch heel fraai. Bij
een natuurstenen vloer heb je vaak het probleem dat die te glad wordt.
Technisch gezien hadden we wel het probleem dat deze tegel aan de
zijkant niet bedoeld is als zwembadrand. Een aparte stenen rand rond
het zwembad was geen optie. We hebben dit opgelost door er een RVS
rand op te klemmen.”

Creatief met ruimte
Deze tuin zorgde voor nog meer creatief denkwerk. Het houden van
koi-karpers is een hobby van de eigenaar. Deze vissen hebben een bepaalde hoeveelheid water nodig om gezond te kunnen leven, maar die
ruimte was er op een bepaald moment niet meer. Het poolhouse met
sauna en open haard werd daarom op een houten vlonder gebouwd
waaronder de koivijver doorloopt. Via de glasplaten zie je de vissen
onderdoor zwemmen. ’s Avonds levert dit een spannend zicht op hoe
de vissen zich rond het licht verdringen. Het zijn echte huisdieren en
zo kunnen ze contact houden met hun baasje terwijl die na een drukke
werkdag zit te genieten bij de open haard. Nu nog een plek vinden voor
de filterinstallatie? Onder een aparte vlonder – waarop beschut door
bamboe een leeshoekje is gemaakt (het houten plankier gaat via een
veersysteem open) - is een keldertje voorzien waarin de filterinstallatie
opgeborgen zit.
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Aanplantingen
Langs het zwembad en het terras met een lange eettafel met granieten
blad van ‘Manutti’ staan enkele citroen- en sinaasappelboompjes in potten opgesteld en een druivelaar in snoeivorm. Een heerlijk geurende rand
in lavendel draagt eveneens bij tot een zomers en zuiders gevoel. De
dakmoerbeibomen in een ritme van vier en enkele grote Carpinussen
zorgen voor meer privacy zodat je vanuit de achterliggende woonhuizen
niet in het zwembad kan kijken. Het woonhuis was in zijn oorspronkelijke
vorm gewoon in baksteen uitgevoerd. Toen de gevel wit geschilderd
werd, liet de tuinarchitect meteen de tuinmuren mee beschilderen. Vervolgens werden de muren aangekleed met klimplanten. Enkele klimrozen
veroveren behoedzaam hun plekje in de zon. De verticaal geplaatste
bamboestokken aan de andere zijde ontsierden de tuin en vroegen veel
te veel aandacht. Wegnemen kon niet, camoufleren wel. Daarom liet de
tuinarchitect er een gaaswerk voorspannen beplant met heer. De aandacht moet immers niet liggen op de erfafscheiding maar op wat er in de
tuin gebeurt, stelt Gert-Jan.

Tuinverlichting
De tuin is mooi uitverlicht met lichtarmaturen van Deltalight. “Mijn idee
bij verlichting is altijd dat die overdag niet mag opvallen. De wand- en
paalarmaturen “Mono-Step” en “Mono-X” die we gebruikten, hebben een
heel sobere en eenvoudige blokjesvorm.”
Onder de houten overkapping in Red Cedar is naast een sauna tevens
een open haard voorzien. Het is een gashaard die ook geschikt is om er
in de toekomst met hout te stoken. Een mooi detail vormt het raam in de
sauna. Zo heb je tijdens een verkwikkende saunabeurt zicht op de tuin
en heb je nog een relatie met de buitenruimte. De grappige witte stoelen
met hun bolle buikjes zijn van ‘One to Sit’. Dit is een Nederlands bedrijf
weet Gert-Jan me te vertellen en ze zitten nog goed ook. •
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