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Na 20 jaar was de familie van Leijen hun
tuin zat. Hoe ze zelf ook hun best deden,
het bleef een rommelig allegaartje. Tijd om
een professional in te schakelen. De keuze
voor Van Raaijen Hoveniers bleek de juiste.
Nu geniet de familie elke dag van een
prachtige ‘buitenkamer’ die precies aan
hun persoonlijke smaak en wensen voldoet.
TEKST WENDELIEN VOS FOTO’S CHRIS HEINE

D

e moderne voortuin van de twee-onder-éénkapwoning doet al vermoeden dat hier een
familie met stijl woont. Maar als je de
woonkamer binnenstapt weet je het zeker.
Die biedt namelijk uitzicht op een werkelijk schitterende achtertuin…

gemak. Vandaar de automatische sproei-installatie
en de makkelijk bij te houden beplanting. Het groen
moest wel een natuurlijke uitstraling hebben zodat
vogels, vlinders en bijen de tuin blijven bezoeken.

Golfplaten..?
En toen kwam Van Raaijen langs met het ontwerp.
Monique en Rob schrokken toch wel even. Monique: ‘We keken elkaar aan, wat ìs dit? Herma had
golfplaten getekend als schutting. Jeetje, dan denk
je toch meteen aan een sloppenwijk? Een muurtje
midden in je tuin? En al die verschillende kleuren, zou
dat niet te bont worden?’ Rob vult zijn vrouw aan:
‘Na Herma’s bezoek spraken we af om er gewoon
voor te gaan. Het hoveniersbedrijf is de expert, daar
vertrouwen we op. Ze bedenken dingen niet voor
niets.’ Over de golfplaten had Herma het echtpaar in
ieder geval gerust kunnen stellen. Die zouden tegen
de bestaande schutting worden geschroefd. Als het
hen niet zou bevallen, konden de platen er weer af.

Sfeervolle avonden

EINDELIJK
DIE DROOMTUIN
1

LA ZOMER 2014

Door de
lichte
schutting
voelt
het niet
somber
als het
regent.

Zittend op de loungebank onder de parasol vertellen
een dolblije Monique en Rob van Leijen over hun
totaal vernieuwde buitenruimte. Rob: ‘We waren
vooraf wel een beetje benauwd. Zo’n tuinrenovatie
kost wel wat. Wat als het niet naar onze zin is?’ Maar
al gauw verdampten hun zorgen als sneeuw voor de
zon. Monique: ‘Eind februari was de tuin klaar, en al
in maart vierden we de verjaardag van onze dochter
onder de overkapping. We konden tot half één ’s
nachts buiten zitten!’ In de tuin, waar het gezelschap
vanonder de overkapping zicht op had, zette sfeerverlichting de ontluikende magnolia in een zacht licht.
En bewegende takken lieten de tuin tot leven komen.
Rob: ‘Het leek wel de Efteling met al die lampjes. En
dat bedoel ik positief hoor!’

VolGend
VoorJaar een
nieuWe tuin?
Als je nú plannen maakt, kan de uitvoering
in de winter plaatsvinden en geniet je vanaf
het komende voorjaar direct van een totaal
vernieuwde tuin. Het is alsof je er een extra
kamer bij krijgt, een buitenkamer.

Vlonders en vlinders
Het proces begon meteen goed. Het gesprek met de
tuinontwerpster van Van Raaijen was erg leuk. Gezellig zelfs. Monique: ‘Hoe Herma over haar werk sprak.
Professioneel maar niet te zakelijk. We vonden het
best spannend, je geeft toch je tuin uit handen. Gaat
de ontwerper wel aanvoelen wat je bedoelt? Herma
luisterde gelukkig heel goed naar ons. Ze vroeg wat
we leuk vonden in onze huidige tuin en wat ons juist
ergerde. En wat we wilden in de nieuwe tuin, natuurlijk.’ Rob wilde houten vlonders, Monique ging voor
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De tuin
moest
geen
massale
badkuip
met
tegels
worden.

Grind of tegels
Op de vraag naar welke verharding naast de
vlonders de voorkeur uitging, antwoordde Rob tegels
en Monique grind. Rob: ‘Grind vind ik lelijk en het
maakt herrie. Aan de andere kant, de tuin moest
ook geen massale badkuip met tegels worden, dus
Monique had wel een punt.’ Herma stelde voor om
stapstenen in het grind te leggen. Ze koos voor plat
grind, zogeheten flachkorn. Rob: ‘Dit vind ik veel
mooier dan rond grind, en het past ook goed in het
moderne ontwerp.’ Iedereen tevreden!

Groengarantie
Hoe vind je een goede hovenier? Rob vertelt dat
hij wekenlang het internet heeft afgestruind om
bedrijven te vergelijken. ‘Van Raaijen Hoveniers

is niet de goedkoopste, maar staat zeer goed
aangeschreven. Het bedrijf bestaat al 30 jaar, dat
geeft ook vertrouwen.’ Monique: ‘Het bleek een
superleuk bedrijf te zijn, ze houden echt van hun
werk.
Details vinden ze belangrijk, net als wij. Zo waren
alle houten vlonderplanken uit één stuk, behalve de
twee laatste. Gerard van Raaijen kwam regelmatig
langs en zag het meteen. Hij zorgde dat het binnen
een dag veranderd werd. Hij had ook kunnen zeggen
“dat maakt toch niet uit, het zit er toch netjes in”.’
Rob: ‘Het is een hele geruststelling dat Van Raaijen
Groengarantie geeft. Een van de zes leibomen is
niet aangeslagen. In het najaar wordt de sierpeer
kosteloos vervangen.” En hoe zit het nu met de
golfplaten? ‘Die halen we nooit meer weg!’

Geen standaardoplossing
Herma, tuinontwerpster van Van Raaijen Hoveniers, over haar ontwerp
‘Monique en Rob wilden graag een terras in het midden
van de tuin, en niet in een hoek, zoals gebruikelijk. Het
gevaar van die opstelling is dat de tuin daardoor kleiner
zou lijken. Om diepte te creëren liet ik een muurtje plaatsen
aan de rand van het loungeterras, een paar meter vóór de
achterkant van de tuin. Het muurtje zorgt er tegelijkertijd
voor dat je je niet verloren voelt met al die ruimte om je
heen. Een tuin heeft ook hoogteverschillen nodig, daarom
liet ik bakken plaatsen van hetzelfde materiaal als de
muur. Op zo’n manier hoef ik geen hoge beplanting te

gebruiken om toch hoogte te creëren. De kleuren in de
tuin zijn hetzelfde als die in het interieur: duifblauw, taupe
en antraciet. Zo zorg ik voor eenheid. Omdat één muur
van de woonkamer zilverkleurig behang heeft, kwam
ik op het idee om aluminium golfplaten te gebruiken in
de tuin. Deze platen hebben ook een zilveren gloed.
Op zo’n moment komt mijn materiaalkennis goed van
pas. De golfplaten plaatste ik verticaal, als schutting.
Voor standaardoplossingen schakel je ten slotte geen
tuinontwerper in.’
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