Gert-Jan Schouwenaar van Sparq Tuinen

Onderhoudsarme
groene villatuin
Tekst Emiel van den Berg | Fotografie Hans Gorter
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Een groot gazon, beplanting die bestaat uit grote groepen en solitairen die
de kweker al in vorm heeft gebracht. Met die ingrediënten ontwierp Gert-Jan
Schouwenaar van Sparq Tuinen deze onderhoudsarme villatuin met zwembad
en poolhouse. “Ik kan het bijna niet geloven dat ik hier wonen mag”, was het
mooiste compliment dat de tuineigenaar hem kon geven.

A

an de rand van een wijk
met vrijstaande huizen,
net buiten de oude dorpskern van het Brabantse
Empel, ligt deze villa op
een terrein van circa 2000
m². Bij zijn eerste bezoek

trof tuin- en landschapsarchitect Gert-Jan Schouwenaar van Sparq Tuinen een gedateerde tuin
aan met voor het overgrote deel gazon. Een ingegraven trampoline verwees naar de aanwezigheid van kinderen. “Dat zijn inmiddels tieners, de
eigenaren vonden het daarom tijd om de tuin een
nieuwe uitstraling te geven.” De wensenlijst gaf
aan dat het nieuwe ontwerp een moderne en rustige uitstraling moest krijgen. “Aansluitend op
het woonhuis en hun manier van leven.” Gert-Jan
stelde een functionele en ruimtelijke inrichting
voor met duidelijke zichtlijnen vanaf de terrassen
en vanuit de woning. Die gerealiseerde zichtlijnen bestaan uit enerzijds beukenhagen en anderzijds bestratingsvlakken.
Belangrijke wens was ook een zwembad met aansluitend poolhouse. Wie de tuin nu bezoekt,
merkt dat beide een belangrijke rol spelen in het
lijnenspel. Het zwembad ligt in verlengde van de
keukenuitbouw, aansluitend staat het poolhouse.
Vanuit de keuken is er zicht over het water naar
het poolhouse, vanuit het poolhouse is er zicht
over het water naar de woning. “Zo ligt er altijd
iets aan de overkant en ‘de overkant’ is altijd verder weg. Zo’n aanpak schept eenvoudig diepte in
dit toch al erg ondiepe deel van de tuin.” Belangrijk vindt Gert-Jan dat het zwembad ook aan drie
zijden met groen is ingepakt. “Mooier en minder
dominant dan met een overdaad aan tegels.”
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Chillplek voor kinderen
Het op maat gemaakte – opgemetselde – zwembad heeft rondom een rand keramische tegels.
Hetzelfde materiaal ligt op de terrassen en paden.
De slechts 2 cm dikke tegels liggen standaard op
een stabiele ondergrond en zijn solide gevoegd,
onkruid maakt hier geen kans. “Grootste voordeel van keramiek is dat het geen vocht en vuil
opneemt, plus het is kleurvast. Bij beton geldt dat
allemaal niet.” De oplettende kijker ziet dat de
lichte hoogteverschillen langs het terras bij het
huis en bij het bordes in de voortuin zijn opgevangen met extra dikke traptreden van hetzelfde
materiaal. “Deze vangen het hoogteverschil op,
de treden zijn op maat gemaakt.”
Ook het poolhouse is op maat gemaakt, passend
bij en in het nieuwe ontwerp. Het geïsoleerde linkerdeel is gesloten, hier staan fietsen en zwembadapparatuur. Aan de buitenkant bestaat de
afwerking uit latten van redcedar-hout, het
neusje van de zalm als het om gevelbekleding
gaat. Redcedar heeft een mooie tekening en
kleurschakering, daarnaast is het duurzaam.
Ook de poort tussen voor- en achtertuin is van dit
hout vervaardigd. Het middelste poolhousedeel
– met intern eenzelfde redcedar-wand – is met
een glazen schuifdeur afsluitbaar, hier hangen
tv en heater en is er wifi. “Een ruimte om te chillen, voor de kinderen.” Het rechterdeel is open,
vanaf een loungebank is er zicht over het zwembad en door de – opengehouden – zijwand op de
plantenborder.
De wanden van het poolhouse ogen alsof ze zijn
gestuct, maar het gebruikte materiaal is polyester. LUXCOM is het bedrijf dat deze wanden op
maat maakt, het materiaal komt uit de jachtbouw en is uiterst duurzaam. “Goed schoon te
maken ook.” Het hele bijgebouw staat op een
fundering en in de wanden is een stalen frame
verwerkt waar het dak op rust. “Omdat het op

Het gazon vormt één geheel zodat de maairobot het

constant overal kort kan houden.

maat is gemaakt, was het eenvoudig om er meteen een versteviging in te maken voor het ophangen van de tv en om er de aansluitingen voor
wisseld met bladverliezend en wisselen de bloei-

spreiden zich breed uit, met name de eerste. “Ik

periodes gedurende het gehele jaar. “Extra zijn

zoek ze persoonlijk uit op kwekerijen. In dit geval

nog de wintersilhouetten van verdroogde sier-

belde een kweker mij op om te zeggen dat hij bij-

De beplanting in deze tuin oogt rustig door het

grassen.” Meest opvallend zijn de prachtige soli-

zonder mooie exemplaren had staan, wetende dat

gebruik van grote groepen. Binnen die groepen is

tairen van Perzisch ijzerhout (Parrotia persica) en

ik daar altijd naar op zoek ben.” De keuze voor

wel de gewenst variatie, zo worden vaste planten

de geelbladige trompetboom (Catalpa bignonioides

het opvallend gele blad bij de trompetboom heeft

afgewisseld met struiken, is wintergroen afge-

‘Aurea’). Beide vertakken vanaf de grond en

te maken met de aanwezigheid van enkele

stroom en internet in te verwerken.”

Aanwezige zomereiken
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gespaard gebleven zomereiken. “Die ogen behoor-

stammige solitairen: “Daarbij adviseer ik altijd

lijk zwaar en donker, dat gele blad is dan een aan-

om een paar keer per jaar een vakman te vragen

gename tegenhanger.” Ook de coniferenhaag op

die meteen bemesting en beregening kan con-

de erfgrens bleef behouden. “Zoiets zie ik als

troleren. Vergelijk het met de auto die iedereen

groen kapitaal, dat doe je niet weg.”

ook een of twee keer per jaar naar de garage

Opvallend is het grote gezonde gazon. Omdat de

brengt.”

eigenaren weinig werk wilden, besloot Gert-Jan
het gazon zo te ontwerpen dat het één geheel
vormt zodat een maairobot het constant overal

Focus op de entree

Tot slot de voortuin waar hoogte in de vorm van

kort kan houden. Wat betreft het verdere onder-

bomen ontbreekt omdat er veel bomen in de

houd; dat bestond het eerste jaar uit af en toe

directe omgeving groeien. De wens was een ver-

onkruid plukken waarna de plantvakken zich

zorgde en representatieve uitstraling met ruimte

sloten zodat onkruid nu vrijwel geen kans meer

voor drie auto’s en focus op de entree. Op de oprit

heeft. Over het snoeien van de hagen en de meer-

werden de aanwezige kasseien hergebruikt. “Ook
hier weer zonde om af te voeren.” Als aanvulling
kwam er grind en tegen de woning liggen de
genoemde keramische tegels. In een groot plantvak met siergrassen staan drie forse plantenbakken. “Ter decoratie langs de route naar de voor-

De beplanting oogt rustig
door het gebruik van

grote groepen.

deur.” Op de foto’s van zowel voor- als achtertuin
zijn diverse lichtarmaturen te zien die de tuin ’s
avonds kunnen verlichten.
Tevreden terugkijkend op dit project herinnert
Gert-Jan zich een opmerking van de tuineigenaar
die, na het afronden van de tuin, zei dat hij het
bijna niet kon geloven dat hij hier wonen mag.
“Dit is natuurlijk het mooiste compliment dat een
klant kan geven.” •

sparqtuinen.nl

Low maintenance green villa garden
Gert-Jan Schouwenaar of Sparq Tuinen designed this low-maintenance villa garden with a swimming pool and pool
house. He started with clear sightlines from the terraces and from the house, consisting of beech hedges and paved
surfaces. This was followed by the swimming pool with adjacent pool house, also playing an important role in the sightlines: from the kitchen there is a view over the water to the pool house, from the pool house there is a view over the
water to the house. “That creates depth.” He thinks it is important that the pool is bordered by greenery on three sides.
The custom-made pool has ceramic tiles all around. The same material is used for the terraces and paths. The pool
house is also custom-made, the walls are made of polyester. “Easy to keep clean.” On the outside, the part to the left is
finished with red cedar wood, the middle part can be closed with a glass sliding door, there is a TV and heater and there
is wifi. “A chill area for the kids.” The part to the right is open and gives a wide view of the garden.
The planting looks serene everywhere due to using large groups. Most striking are the beautiful solitary specimens of Persian ironwood (Parrotia persica) and the Golden Indian bean tree (Catalpa bignonioides ‘A urea’). Both branch out from
ground level and spread wide. Striking is the large healthy lawn. Because the owners wanted little work, Gert-Jan decided
to make the design in such a way that the lawn forms a whole so that a mowing robot can constantly keep it short everywhere. The front garden had to be representative, with space for three cars. The focus here is on the entrance, along the
path there are three large decorative planters.
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