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De kust  
in je achtertuin

Een vlonderpad dat als een loper door de tuin loopt, vakken vol wuivende grassen, een zwemvijver en 
aangrenzend loungeterras met een buitenkeuken en pizza-oven. Deze eigentijdse tuin in Heemstede 

ademt de sfeer van de kust. Een tuin voor buitenmensen die houden van het goede leven!
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: WWW.NARRATIEF.COM TEKENINGEN: STUDIO REDD

http://www.narratief.com
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 De zwemvijver is niet alleen heerlijk om 
in te zwemmen, maar vormt ook een 

mooi tuinelement. Het water wordt deels 
gefilterd door de filterzone met oever-

planten, op de foto op de voorgrond. 
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N
a een wereldreis met hun  
kinderen wilden de eigenaren 
ook thuis zoveel mogelijk buiten 
leven. Ze kochten een pizza-
oven en vroegen Studio REDD 
deze in hun tuin te integreren. 
„Het was een leuk proces’’,  
vertelt tuinontwerper Richard 

Paalman, die samen met Daan Janssen Studio REDD runt.  
„We kwamen alleen om de pizza-oven te integreren en een 
terras te maken en aan het eind van het gesprek mochten  
we de hele tuin ontwerpen.’’
Het gezin met twee kinderen houdt erg van sport en daar 
moest in de nieuwe tuin dan ook ruimte voor komen. Uit een 
oude ontwerptekening bleek dat er voorheen een zwemvijver 
in de tuin had gelegen. Richard: „We zijn deze vijver aan de 
hand van de tekening gaan zoeken - er lag grind overheen - 
en toen bleek dat de bak lek was. Uiteindelijk hebben we een 
geheel nieuwe zwemvijver ontworpen.’’

Oude bomen
Bij het ontwerpen van een nieuwe tuin hanteert Studio REDD 
altijd drie uitgangspunten. „Het eerste uitgangspunt is de 
klant, vervolgens kijken we naar de architectuur en naar  
het interieur; we proberen hier een sterke verbinding mee  
te maken. 
Tot slot kijken we naar het landschap, naar wat er al aanwezig 
is en hoe levensvatbaar dit is. In dit geval stonden er een grote 

eik en een beuk in de tuin, deze bomen zijn beschermd dus 
daar mocht niks mee gebeuren.’’ 
Toen bij de aanleg van de zwemvijver de grondwaterstand  
tijdelijk werd verlaagd door middel van bronbemaling werden 
deze oude bomen - en ook de op de erfgrens aanwezige  
leibomen - voorzien van druppelbevloeiing om schade door 
uitdrogen te voorkomen.

Strandgevoel
„We werken altijd met conceptstappen’’, vertelt Richard. „Eerst 
hebben we de positie van de zwemvijver en de terrassen 
bepaald op basis van de stand van de zon en de relatie met 
het interieur. Daarna hebben we een lange vlonder als loper 
geïntroduceerd. Deze begint bij de oprit en gaat helemaal 
rondom tot aan de zwemvijver; deze opent de ruimte in de tuin 
en maakt tegelijkertijd een heldere routing.  Tenslotte hebben 
we de functies logisch geordend. Dit gaat vooral over het 
gebruik, de fietsenberging, het speelgazon, de buitendouche, 
pizzaoven en buitenkeuken.’’
Een perfecte afwerking is voor de mannen van Studio REDD 
essentieel.  „We proberen te denken in millimeters en vinden 
het belangrijk dat alles er strak in ligt, ook de vlonder. Maar de 
beplanting is juist heel weelderig. De siergrassen zijn gemixt 
met vaste planten, dit geeft verschil in bloei, kleur en groei 
maar het is niet een enorm uitbundige bloei omdat we een 
duinsfeer wilden. De tuin is heel strak, maar oogt door de 
beplanting toch heel ontspannen. Met lekker weer geeft  
deze tuin een beetje een strandgevoel.’’

‘Met lekker weer geeft 
deze tuin een beetje een 

strandgevoel.’
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TUIN
Het perceel is ruim 800 m², de 
tuin ligt aan drie kanten rondom 
de woning. Het terras met buiten-
keuken ligt op het noordoosten.

WONING
Vrijstaande woning uit de jaren 
’80. 

BEWONERS
Gezin met twee kinderen. 

WENSEN
•	 loungeterras
•	pizza-oven
•	buitenkeuken
•	zwemvijver
•	douche
•	sfeer van de kust
•	speelruimte voor de kinderen
•	 trampoline

Het loungeterras met buitenkeuken en pizza-oven ligt op de kop van de zwemvijver en wordt intensief gebruikt. 

Op de kop van de zwemvijver staat 
een eigentijdse buitendouche. 
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PLANTEN VOOR 
EEN DUINSFEER
In de plantvakken staat een 
mengsel van de volgende 
planten. 

Siergrassen
Deschampsia cespitosa ’Goldtau’ (ruwe smele) 
Molinia arundinacea ’Karl Foerster’ (pijpenstrootje) 
Luzula sylvatica (grote veldbies) 
Sesleria autumnalis (blauwgras) 
Sesleria nitida (blauwgras)
Stipa tenuissima (vedergras)

Vaste planten
Aquilegia vulgaris ’Ruby Port’ (akelei) 
Aquilegia vulgaris ’Black Barlow’ (akelei) 
Aruncus ’Johannisfest’ (geitenbaard) 
Astrantia major ’Shaggy’ (Zeeuws knoopje) 
Echinacea purpurea ’Green Edge’ (zonnehoed) 
Geranium phaeum ’Album’ (tuingeranium) 
Rodgersia pinnata ’Alba’ (schout bij nacht)
Sanguisorba officinalis ’Red Thunder’ (pimpernel)  
Thalictrum delavayi (ruit) Zicht vanaf de oprit; hier start de vlonder als loper door de tuin. De grote beton-

tegels hebben een gladde afwerking waardoor ze goed aansluiten bij de gietvloer 
binnen. 

 Het centraal gelegen gazon creëert rust in de tuin en zorgt - net als het  
vlonderpad - voor speelruimte. Mocht er een bal in de beplanting terecht-

komen dan is dat geen probleem, want de grassen kunnen tegen een stootje.
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①  loungeterras met buiten-
keuken en pizza-oven

②  zwemvijver
③  filterzone
④  mix van siergrassen en 

vaste planten

⑤  gazon
⑥  bamboe vlonderpad
⑦  trampoline
⑧  fietsenberging
⑨  terras
⑩  oprit
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HET ONTWERP 

TUINONTWERP

Studio REDD Exclusieve tuinen
Abcovenseweg 23a
5051 PT Goirle 
tel. (0031) (0)6-16 70 01 80 
www.studioredd.nl

Richard 
Paalman

TUINAANLEG 

SG Groen Groep
Harddraversdijk 80
9101 XA Dokkum
tel. (0031) (0)519-29 28 82
www.sg-groengroep.nl

BOUW ZWEMVIJVER 

Koninklijke Ginkelgroep
www.ginkelgroep.nl

PRODUCTINFO

Betontegels: Ebema Smooth 
Buitendouche: Jee-O original 01 
Buitenspeaker: Bose 
Buitenkeuken: vervaardigd door 
interieurarchitect Studio EI
Buitenmeubilair: Manutti  
Vlonderplanken: MOSO bamboe

VERBORGEN TRAMPOLINE
De trampoline in deze tuin ligt verzonken in de border waardoor deze nauwelijks 
opvalt. Op de foto’s is de trampoline dan ook niet te zien.  Als de trampoline niet meer 
wordt gebruikt, kan het ‘gat’ gewoon dicht worden geplant. Richard: „De border is 
dan één geheel, in de sfeer zoals we die  hadden bedacht.’’

KIEZEN VOOR BAMBOE?
Wil je een duurzaam vlonderpad of -terras in je tuin dan zijn planken van geperste 
bamboevezels een goed alternatief voor gecertificeerd tropisch hardhout. De hard-
heid van bamboeplanken is hetzelfde als die van hardhout, de planken hoeven niet 
te worden behandeld en gaan jarenlang mee. Sommige producenten geven zelfs 
dertig jaar garantie! Net als hardhout zullen planken van geperste bamboevezels na 
verloop van tijd mooi vergrijzen. Een ‘bamboe’-vlonder is bovendien zeer ecologisch 
verantwoord; bamboe groeit erg snel - soms tot wel 1 m per dag! - waardoor deze 
grondstof onuitputtelijk is. 

http://www.studioredd.nl
http://www.sg-groengroep.nl
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