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De projectenparade is een overzicht van de mooiste en meest 
innovatieve tuinprojecten van de afgelopen tijd

Halfverharding wint aan populariteit in de open-
bare ruimte en op golfbanen. De natuurlijke uit-
straling en het waterdoorlatende vermogen past 
bij de trend: duurzaam en met respect voor de 
aarde. Maar ook in de particuliere tuin kan half-
verharding mooi worden toegepast. Dit bewezen 
hoveniersbedrijf Tim Bontje en tuinontwerper 
Martin Elling. 
‘Het mooie aan dit project is dat we het ontwerp 
hebben aangepast aan het landschap. De paden 
zijn aangebracht met de bestaande glooiingen 
mee, zo ontstaat er een natuurlijk geheel. In 
combinatie met veel grassen in de borders en de 

kastanje houten verlichting van Timberlab is het 
een hele mooie combinatie geworden.
De klant wilde graag een halfverharding in de 
tuin die past in het omliggende landschap en 
doet denken aan de duinen. In eerste instantie 
dacht de klant aan schelpen. Martin Elling heeft 
hun voorgesteld om te kiezen voor de halfver-
harding Padvast. De uitstraling van het product 
komt overeen met schelpen maar het allerbe-
langrijkste, de onkruidgroei is velen malen lager 
dan bij schelpen. Dat sprak de klant natuurlijk 
ook aan.’

Natuurlijk halfverharding
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Op een bosperceel is een moderne tuin gerealiseerd in harmonie met de strakke moderne woning en 
de bosrijke omgeving. De bestaande bomen zijn zoveel mogelijk intact gehouden en de beplanting 
is zodanig gekozen dat het bosgevoel is gebleven. Zo is er gewerkt met Pinus Sylvestris, Pinus Nigra, 
Betulus pendula, diverse Rhododendrons en Vaccinium myrtillus. Beregening zorgt ervoor dat de 
beplanting ook in droge tijden groeit en bloeit.

De tuin is uitgerust met een slingerend paadje van Franse boomschors. De grote bomen zorgen voor 
schaduw en geborgenheid terwijl er ook ruimte is gemaakt voor een gazon met een stoer en modern 
terras. Door de grote, dikke tegels lijkt het terras te zweven op het gras. Een overkapping maakt het 
compleet zodat er ook op de wat koudere avonden comfortabel geborreld kan worden. Het uitge-
breide lichtplan maakt het ook in het donker gezellig. 

Last but not least is er een zwemvijver met hardhouten vlonder aangelegd, in een rechte vorm zodat 
deze bij de woning past. De zwemvijver heeft een helofytenfilter welke het water op natuurlijke wijze 
zuivert. 

Stuur je werk in! 
Wil jij ook jouw tuinproject 
nomineren? Vraag dan een aan-
meldformulier aan via 
lieke@nwst.nl.

Opdrachtgever: Dhr. G.J. Boons en Mw. M. Wolfert
Architect: Teun Spies, Dutch Quality Gardens, de 
Lingebrug hoveniers

Moderne bostuin met zwemvijver 
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