buitenkunst

Reis vanuit het westen van Nederland zo’n 100 kilometer naar het
oosten en je komt in de achtertuin van de Nederlandse Randstad,
de Veluwe. Een gebied dat voornamelijk bestaat uit uitgestrekte
bossen en heidevelden. Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart
ophalen. Wie wilde zwijnen en reeën wil ontmoeten tijdens een
stevige boswandeling bevindt zich hier op de juiste plaats. Tevens
is het één van de meest populaire vakantiebestemmingen in
Nederland vanwege de vele recreatiemogelijkheden in het groen.
Tekst: Hester Delfgaauw | Fotografie: Job Bolier
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Stijlvolle
villatuin

op maat
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buitenkunst

Hier ligt ook Elspeet, het dorp vanwaar tuinarchitect Bart
Bolier samen met hovenier Gerjan Hofman het tuinbedrijf
Buytengewoon runt. Twee jonge ondernemers die elkaar
gevonden hebben in hun liefde voor tuinieren en sinds 2010
samenwerken als eigenaren van dit eigentijdse bedrijf voor
tuinontwerp en tuinaanleg voor particulieren en professionals
door heel Nederland en België.
Nieuw project
In het nieuwe project ‘Stijlvolle Villatuinen’ legt Bart uit hoe de
bewoners hem benaderd hebben. ”Wij kregen een opdracht van
mensen uit de directe omgeving. Zij zochten via internet naar een
goede tuinarchitect in de buurt. Het is altijd prettig als mensen op
deze manier bij ons terechtkomen, want via de website krijgen
ze een idee van onze stijl en weten ze beter wat ze kunnen
verwachten. De perceeleigenaren hebben eerst een aantal
ontwerpen laten maken bij diverse tuinarchitecten. Een mix van
ideeën van beide partijen en de prijsopgaaf maakten het plaatje
compleet om te kiezen voor de tuinaanpak van Buytengewoon.”

De paarse kleur
contrasteert met het
vele groen in de tuin

Veranda
Het plaatsen van een veranda was één van de grootste
wensen van de bewoners. Voordat begonnen is aan de bouw
van de veranda zijn enkele bomen gekapt om op die manier
meer licht toe te laten op het gazon. De veranda is gelegen
aan de achterkant van het huis. Het ontwerp is van Bart en de
maten zijn aangepast aan de grootte van het huis. De bouw
vond plaats door medewerkers van Buytengewoon. “De
leefomgeving van het huis met de vele bomen, nodigde uit
tot een meer landelijke dan moderne aanpak voor de aanleg
van de tuin. Om die reden is voor zowel de veranda als de
vlonder voor lariks douglas gekozen, een houtsoort met een
robuuste uitstraling, waarvan de houtnerven zichtbaar zijn.
Lariks douglas is een houtsoort die in de loop der tijd mooi
vergrijst,” aldus Bart.

Tuintips van
tuinarchitect Bart
 Pennisetum alopecuroides 'Hameln',
lampenpoetsersgras // Dit gras kan in
de winter blijven staan en eind maart
worden teruggesnoeid tot
ongeveer 20 cm. In april is de plant
dan alweer behoorlijk uitgelopen.
 Hydrangea, de boerenhortensia //
Nadeel van een hortensia is dat deze
soms - zonder duidelijke oorzaak helemaal geen bloei heeft. Als de hortensia het goed doet bloeit deze tot laat
in de zomer. Het best is om in het voorof najaar het oude hout te verwijderen.
De hortensia bloeit namelijk op het
jonge groene hout.

De achterkant van het huis grenst direct aan het terras. De
blikvangers tussen het terras en het gazon zijn twee grote
zwarte potten met lavendel. Aangrenzend is een recht
pad aangelegd om, zoals Bart het uitdrukt ‘droogvoets’
naar de veranda te kunnen lopen. “Deze doet dienst als
verbindingselement tussen de woning en de veranda”, legt
Bart uit. Het pad en het terras bestaan uit natuursteen dat door
de bewoners zelf via vrienden is aangeleverd. Evenwijdig aan
het pad is een langwerpig plantvak met lavendel aangelegd
en een vijver die begrensd is door een witte muur. De vijver

 Lavandula angustifolia 'Hidcote',
lavendel // Het snoeien van de lavendel is wat lastig: te vroeg is gevaarlijk
in verband met de nachtvorst, te laat is
niet aan te bevelen omdat de bloemknoppen dan al te ver uitgelopen zijn.
Het best is om het eind maart/begin
april te doen. Houd er rekening mee
dat er af en toe een lavendel vervangen moet worden. Het is en blijft een
mediterrane plant. Niet snoeien is
geen optie: dan zal de plant meer en
meer verhouten en wordt hij erg lelijk.
is opgehoogd en verwerkt met zink. In de binnenruimte van
de veranda bevinden zich een sauna en een jacuzzi. De hot
tube bevindt zich buitenom aan de zijkant, bewust uit het zicht
zoals de bewoners het graag wensten.”
Tuin in drie dimensies
“Bij het creëren van een goed aangelegde tuin vind ik drie
elementen erg belangrijk”, legt Bart uit. “De tuin moet je als
het ware kunnen zien in drie dimensies. De eerste laag is
de bodem, bestaande uit het gazon en bodembedekkers.
De tweede laag is de struiklaag, die bestaat uit beplanting
en hoge grassen. En de derde laag is de boomlaag gevormd
door de bomen. Op deze manier ontstaat er diepte in een
tuin. Wat de stijl van Bart kenmerkt legt hij als volgt uit: “De
verhoudingen moeten kloppen in een tuin, van het terras tot
en met het gazon en de veranda. Daarnaast moeten de lijnen
in het ontwerp logisch zijn. Het geheel moet bij elkaar horen.
Oog hebben voor detail vind ik een belangrijk element in de
tuinaanleg. Om een rustige sfeer te krijgen, is soberheid het
sleutelwoord. Al tijdens mijn opleiding creëerde ik plantvakken
met dezelfde type planten. Ik kreeg er onvoldoendes voor,
maar ik vond het mooi. Binnen een paar jaar zag ik dat dit
steeds vaker werd toegepast door tuinontwerpers.”
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 Fargesia nitida, bamboe // De enige
bamboe die polvormig is en daarom
vrijwel niet woekert. Snoeien is vrijwel
niet nodig, tenzij hij te groot wordt. Het
eenvoudig wegknippen van de overbodige takken is dan voldoende.
 Taxus baccata, taxusblokhaag // Een
taxus kan twee keer per jaar gesnoeid
worden. Als je kiest voor één keer
snoeien, dan is augustus een goede
maand. Dan loopt de taxus niet veel
meer uit en blijft de haag dus strak.
 Fagus sylvatica, beukenhaag // Voor
het snoeien van de beukenhaag geldt
hetzelfde als voor de taxushaag.
 Platanen // Deze kunnen het best
teruggesnoeid worden op gesteltakken.
Laat ongeveer 7 hoofdtakken over in
het najaar en snoei de rest weg. Op deze
manier is de boom beter beheersbaar.
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Beplanting
Bart licht de keuze voor de beplanting als volgt toe. “Voor dit
project is wat de beplanting betreft voor een sobere invulling
gekozen. De hogere grassoort tegen de paarse muur is
Lampenpoetsersgras, elf maanden per jaar een decoratieve
plant. Deze bloeit in de nazomer op een prachtige wijze. Ik heb
daarnaast gekozen voor boerenhortensia, een heester in een
prachtig paarse kleur. In dezelfde tint is gekozen voor lavendel,
vol geur in de zomer en half wintergroen in de winter. Polvormige
bamboe is een echte aanrader in de tuin want hij woekert niet
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en blijft groen in de winter. Je hoeft hem nauwelijks te snoeien,
tenzij hij te groot wordt. De taxusblokhaag is mooi donkergroen
en steekt hierdoor, zowel in de zomer als in de winter, goed
af tegen het gazon. Ook hebben we gebruik gemaakt van
beukenhagen. In de tuin krijgen seizoenen hierdoor een accent.
Het is belangrijk het gazon twee keer per week te maaien en
iedere maand een keer te bemesten. Gecombineerd met
voldoende zonlicht blijft het gazon dan een plaatje! De overige
beplanting was reeds aanwezig en bestaat vooral uit bosachtige
beplantingen, zoals klimop en varens. Van alle bomen in de tuin
zijn alleen de sierlijke dakplatanen toegevoegd. Zij breken de
hogere paarse muur op een informele manier.”
De details maken de tuin
De keuze voor kleuraccenten, de manier waarop de tuin is
aangelegd en de keuze voor de beplanting maken deze tuin
een stijlvolle villatuin die gezien mag worden!
www.buytengewoon.nl
www.terraspotten.nl
www.in-lite.com

info

Kleuraccenten en verlichting
De keuze voor de lavendelpaarse muren was één van de
wensen van de bewoners. In de tuin bevinden zich twee paarse
en twee witte muren. Bart is ook favoriet van het werken met
kleuraccenten. De paarse kleur contrasteert met het vele groen
in de tuin. Het overgrote deel van de tuin is daarom sober
gehouden, dit zie je terug in de verwerking van de planten.
Eén van de paarse muren, waar eerder de oude vijver lag, is
voorzien van fonteintjes die water uit de muur laten stromen.
De muren zijn van gestort beton, de pijpjes van roestvrijstaal.
De waterpartijen zijn geaccentueerd met 12 volt halogeen
tuinverlichting van In-Lite.”Licht is op deze manier niet alleen
functioneel”, aldus Bart.

