LOUNGETUIN MET PAVILJOEN

De tuin ademt een heerlijk mediterrane sfeer, mede door de drie palmen. De palmen worden 's winters ingepakt; verder zijn er - met uitzondering van
een vijg-geen vorstgevoelige planten toegepast.

Tuinontwerper
GEGEVENS:
TUIN

Achtertuin van 22 m breed en l Om diep,
gericht op het noordoosten.Zijtuin van
11 m breed en 5 m diep.
WONING

Vrijstaande woning in mediterrane sfeer.
BEWONERS

Ben en Hennie Wijnhaven en
hun twee kinderen.
WENSEN:
m sfeervolle tuin
� overkapping
� waterelement
� voldoende privacy
� sfeerverlichting
[fü onderhoudsvriendelijk
[Z] hergebruik van gebakken
Pflasterklinkers
[ID handhaven van taxushaag,
3 palmen en 4 leibomen
[2l ruimte voor een
grote groep mensen
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Gerwin van de Pol:

.Deze tuin was in 2010 mijn eerste project
als zelfst dig ondernemer.Van de
eigenaren kreeg ik de vrije hand, zodat
ik al mijn creativiteit in de tuin kwijt kon.
Nergens zijn er concessies gedaan.Op
het eindresultaat ben ik heel trots en al
helemáál toen mijn werk werd bekroond:
in 2012 werd deze tuin gekozen als Tuin
van het Jaar in de categorie 200-500 m2.
Tien tot twaalf jaar geleden heb ik bij
mijn vorige werkgever de eerste tuin ook
aangelegd.We hebben er toen palmen
in geplant die we nu hebben behouden.
De mediterrane stijl van de woning
hebben we doorgezet, zonder daarin
overigens door te slaan; zo staan er geen
kuipplanten die in de winter naar binnen
moeten.Er is gekozen voor planten die
hier makkelijk overleven zoals vijgen en
palmen. Deze moeten op een zonnige
plek staan en de bodem moet goed
gedraineerd zijn.Tijdens de aanleg zijn
in de buurt van de palmen grindgaten
in de grond gemaakt,zodat het water
goed weg kan.'

PLANTEN IN DEZE TUIN:
ill Gekozen is voor contrastrijke structuurbeplanting waarbij
vormen en bladkleuren belangrijker zijn dan bloei.
Bijvoorbeeld: Actaea simplex'James Compton' (bruin
bladige zilverkaars), Hosta tardiana'Halcyon', 8/echnum
spicant(dubbelloof), Vitis vinifera'Purpurea'(sierdruif) en
Ficus carica (vijg).
� De bloeiende planten bloeien voorname! ijk wit en
lila/blauw zoals lavendel, Rosa 'Schneewittchen' en
Paeonia 'Duchesse de Nemours'.
� Verder zijn er veel wintergroene planten zoals
rododendron, buxusbollen, taxusblokken, kruiptijm
(Thymus praecox), leliegras (Liriope) en Ophiopogon.
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De hergebruikte gebakken klinkers
liggen als lopers door de tuin en
accentueren de zichtlijnen.
Om meer rust te creëren is de tuin
deels symmetrisch.

Gerwin van de Pol:

'De mediterrane
stijl van de woning
hebben we doorgezet
zonder daarin door
te slaan.'
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LOUNGETUIN MET PAVILJOEN

Het paviljoen is sfeervol ingericht met een op maat gemaakte eettafel, loungehoek en buitenkeuken.

DE3D·TEKENINGEN
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Sfeerlichten, windlichten, hoge ronde pot:
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de beschu�e pre9JH'ên'"g�ecie
drabia«e kan �e�álmi>v�l'WÛlt�ren
zonder t�rti�idnge!>akt·
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Een vakantiesfeer in eigen tuin. Dat was wat tuinontwerper/hovenier Gerwin van de Pol in
gedachten had toen hij zijn eigen tuin op de schop deed.

Ruimtebesparend: onder het luik zit een verzonken
zandbak. Ruimtelijk: het romantische poortje naar
de buurtuin.

Gerwin woont met zijn vrouw en nog jonge
kinderen in Wijchen waar hij ook zijn een
mansbedrijf GroenXpert runt. Het was de
tweede keer hij dat de tuin achter hun
woning opnieuw aanlegde.De aanleiding
hiervoor was een nieuwe aanbouw waar
door er 3 m van de tuin verloren ging.
Omdat zijn vrouw in die tijd in verwachting
was van hun eerste kind werd de nieuwe
tuin meteen kindvriendelijk ingericht.
Materialen en planten uit de vorige tuin
werden zoveel mogelijk hergebruikt.
Gerwin van de Pol:. Uit dit postzegeltje als
achtertuin heb ik geprobeerd het maximale
te halen. Ook wilde ik in deze tuin elementen
uitproberen die ik nog niet bij anderen had
kunnen verkopen.zoals de barbecue annex
open haard. Heel veel avonden zitten we nu
bij de open haard.Dat is echt een lekker
plekje in de tuin.'

Chinese waaierpalm
De buitenhaard-in-nostalgische-stijl staat
op de centrale zichtas vanuit de woning en
vormt daardoor een blikvanger in de tuin.
Ook de dubbele, robuuste pergola die de
tuin in tweeën deelt. draagt bij aan de
nostalgische sfeer.•De pergola is gemaakt
van ongeschilde kastanjehouten palen.Dit
geeft een mooie doorleefde uitstraling, net
zoals de houten vlonder van douglashout.
Ik wilde dat de tuin er niet uit zou zien alsof

hij net was aangelegd.' Vakanties die de
ontwerper met zijn vrouw maakte, vormden
de inspiratiebron voor de tuin. Hoge bam
boe, een oude halfstam druivenstruik en
een C::hinese waaierpalm (Trachycarpus
fortune1) verhogen het vakantiegevoel.
De palm is inmiddels zo'n dertien jaar oud
-hij stond ook al in de oude tuin-en omdat
hij op een heel beschutte plek staat.hoeft
hij in de winter niet beschermd te worden
tegen vorst.

Goede drainage
Ook van een te natte bodem -wat voor
palmen funest kan zijn-heeft dit exemplaar
geen last.•De palm staat één meter bij een
grote leylandiihaag vandaan die 's winters
veel vocht wegtrekt. Bovendien ligt er een
drainageslang in de grond die overtollig
water afvoert naar een grindkoffer onder de
vlonder. Hij heeft het naar zijn zin, want hij
bloeit elk jaar als een gek.'
Deze kindvriendelijke tuin biedt genoeg
ruimte om te spelen en nodigt uit om te
gaan ontdekken. Praktische elementen
verwerkte Gerwin van de Pol in stijl.Zo kan
aan de pergola een schommel worden
opgehangen en bevat het vlonderterras
een verzonken zandbak, die-als de deksel
dicht is-mooi is weggewerkt. Praktisch en
ruimtebesparend!
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De barbecuejbuitenhaard ligt op de centrale zichtas vanuit de woning en vormt een
belangrijk element in de tuin.
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