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EEn statigE niEuwE villa rijst op tussEn dE wEilandEn in groningEn. EEn riEtgEdEktE kap, 

gEEn ovErbodigE poEspas, maar wEl EEn stoErE En trotsE uitstraling. EEn bijzondErE 

woning mEt EEn vanzElfsprEkEndE klassE. EEn huis als dit staat of valt bij dE inbEdding 

in hEt omliggEndE landschap. studio rEdd tEkEndE voor dE tuinarchitEctuur En 

maaktE daarbij gEbruik van bomEn En bEplanting van boomkwEkErij EbbEn.

om tot een optimale synergie te komen 

tussen de architectuur van de woning 

en de tuin, is studio rEdd vanaf 

het begin af betrokken geweest bij 

het project. de bewoners wilden een 

modern-landelijke wellnesstuin voorzien 

van de laatste technische innovaties 

Elegante wellnesstuin
 tussen de weilanden

op het gebied van verlichting, geluid, 

domotica en duurzaamheid. “omdat we 

tijdig zijn opgenomen in het bouwteam, 

konden we in ons ontwerp rekening 

houden met kabels, leidingen en een 

verwarmingssysteem dat in de grond 

werd weggewerkt. de bomen zijn subtiel 

van onderaf aangelicht wat een prachtig 

effect geeft ’s avonds en daarnaast is er 

een high end geluidssysteem aangelegd. 

het is het mooiste als dit soort technische 

toevoegingen onzichtbaar zijn, waardoor 

de natuurlijke aanblik van de tuin niet 

verstoord wordt.” 
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Studio REdd
abcovenseweg 23a, 5051 pt goirle

www.studioredd.nl

BoomkwEkERij EBBEn
beerseweg 45, 5431 lb cuijk

www.ebben.nl

wEidS uitzicht én pRivacy
het naastgelegen weiland waar de 

schapen grazen, behoort ook tot de 

grond van het huis en er was een grote 

wens om dit weiland en het zicht op 

de omliggende weilanden te betrekken 

bij de tuin. maar ook privacy was een 

belangrijk punt. richard paalman: “dat 

lijken contrasterende wensen. Enerzijds 

de behoefte aan openheid en anderzijds 

juist het verzoek om beschutting. om 

dit voor elkaar te krijgen hebben we 

gebruik gemaakt van elementen als 

begroeiing, niveauverschil in de tuin en 

de positionering van muren.” richard 

paalman en daan janssen van studio 

rEdd hebben door hun achtergrond 

in landschapsarchitectuur een ruimere 

invalshoek op het geheel. “voor ons 

zijn drie principes essentieel om tot een 

ontwerp te komen. op de eerste plaats de 

wensen van de klant. op de tweede plaats 

de architectuur; waarbij we rekening 

houden met zichtlijnen en assen, hoe 

de zon draait gedurende de dag. bij dit 

project hebben we er voor gezorgd dat 

binnen en buiten in elkaar over lijken te 

lopen door eenzelfde tegelvloer als binnen 

ook voor buiten te gebruiken. op de derde 

plaats zorgen we ervoor dat ons ontwerp 

geen wereldvreemd ding is, maar juist 

verbonden is met het grotere geheel. het 

gazon lijkt over te lopen in het weiland en 

ook de bomen en begroeiing zorgen voor 

verbinding. zowel tussen woning en tuin 

als tussen tuin en omgeving.” 

dE BomEn makEn hEt af
studio rEdd werkt regelmatig samen met 

boomkwekerij Ebben in cuijk. ook deze 

keer verzorgden zij een groot deel van de 

bomen en begroeiing zoals siergrassen en 

rododendrons. Evert-johan van der meulen 

van boomkwekerij Ebben: “de bewoners 

waren bij dit project nauw betrokken bij 

het selecteren van de bomen. ze hebben 

een mooie keuze gemaakt. het is de 

schermvormige  zelkova geworden. deze 

meerstammige  boom heeft een brede 

kroon en een schitterend schouwspel 

van stammen. door voor één boomsoort 

te kiezen is er rust in de tuin gecreëerd.” 

boomkwekerij Ebben is al meer dan 150 

jaar oud en levert bomen en begroeiing 

voor grote projecten door heel Europa en is 

zeer tevreden over dit project. “het is een 

heel stijlvol en natuurlijk geheel geworden. 

we zijn er erg trots op.”
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