Elegante wellnesstuin
tussen de weilanden

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

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

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.
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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.”

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.”

Studio REDD
Abcovenseweg 23a, 5051 PT Goirle
www.studioredd.nl

Boomkwekerij Ebben
Beerseweg 45, 5431 LB Cuijk
www.ebben.nl
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