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Tuinarchitect Henrik Roza vertelt over zijn  
ontwerp: ‘De strakke lijnen zijn gecombineerd 
met organische structuren, bestaande uit wolk-
hagen en een meanderende laurierhaag. Deze 
combinatie heeft een hoog knuffelgehalte. De 
strakke lijnen en organische vormen versterken 
elkaar en vullen elkaar aan.’

Bestaande kwaliteiten
Verder heeft de tuinarchitect goed gekeken wat 
de kwaliteiten waren van de tuin en de bestaan-
de omgeving. Want bestaande kwaliteiten moet 
je laten spreken. ‘Als je wilt weten wat nu echt 
de kwaliteit is van die plek, moet je de tuin in de 
context zien; er ligt namelijk een park achter. In 
het ontwerp heb ik dus gezocht naar verbinding 
met het groene park. Juist door dat groen van 
achter naar binnen te halen, creëer je verbinding 
en een mooie doorkijk. We hebben ook gezocht 
naar eenheid in de tuin. De vrijstaande woning is 
als het ware de climax in de ruimte.’

Puur beton
De tuin loopt als een soort taartpunt in de  
richting van het park. Roza: ‘Daarom hebben 
we een breed lijnenspel aangebracht door het 

gebruik van grote Schellevis-zitelementen. 
Verder hebben we met de tegels, Schellevis-
betontegels van 120 bij 120 cm, een mooie 
traps- en etage-gewijze verbinding met het park 
gemaakt. Deze grote tegels creëren rust en  
vallen als het ware weg in de tuin. De beleving is 
sterk gericht op het park. Schellevis is een eerlijk 
product; het is puur beton en heeft een soort 
eerlijke robuustheid. We hebben de vorm van de 
tegels zo min mogelijk aangetast; we gingen dus 
uit van de maatvoering van de tegel.’

Meanderende haag 
Verder is er in de tuin gebruikgemaakt van 
een rijk palet aan vaste planten, grassen en 
bollen, om jaarrond een aantrekkelijk beeld te 
creëren. Een doorn in het oog van Roza was de 
strakke laurierhaag die aanwezig was. ‘De haag 
staat langs een doorgaande weg en ik snap de 
behoefte aan privacy, maar van zo’n strakke 
haag krijg ik toch altijd een beetje de kriebels. 
We hebben de haag nu zo vormgegeven dat hij 
meandert: hij is bijgesnoeid, maar er zijn ook 
enkele laurierplanten voor gezet. Nu is de haag 
niet meer een soort dood eindpunt, maar gaat 
hij op in het landschap.’

‘Tegels stralen rust en robuustheid uit’

Wencop Hoveniers mocht recent een tuin in Veenendaal opnieuw vormgeven. De bewoners hadden 

de bestaande woning gesloopt en compleet opnieuw opgebouwd. Nu was het de beurt aan de tuin. 

De nieuwe moderne woning komt terug in het strakke lijnenspel in de tuin. De tuin is verzacht met 

organische vormen.
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Strak en organisch versterken 
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