Tuinontwerper Huib Schuttel:
‘Deze showtuin doet mensen
ideeën aan de hand’
Buiter Beton vernieuwt entree showtuin
Tuinmaterialenleverancier Buiter Beton in
Balkbrug heeft de entree van zijn showtuin
vernieuwd. Het verschil met voorgaande
vernieuwingen is dat de showtuin ditmaal
fundamenteel is veranderd: in plaats van
tegelrijen bekijken kunnen de klanten er nu
een tuinbeleving ervaren. De nieuwe showtuin
is ontworpen door Huib Schuttel van Huibelco
uit Sint-Michielsgestel, de vaste tuinontwerper
van het tv-programma Eigen Huis & Tuin:
Lekker Leven.
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‘Met het ontwerp willen we mensen
stimuleren om rekening te houden
met de afwatering’

Buiter Beton is met zijn merk Terras & Trends
al drie jaar een van de sponsors van Eigen
Huis & Tuin: Lekker Leven, maar Schuttel is ook
klant bij Buiter Beton vanuit zijn eigen bedrijf.
‘Tijdens een bezoek aan Buiter Beton hoorde
ik dat ze de entree van de showtuin wilden
vernieuwen. Ik ben toen aan het tekenen
gegaan. Inmiddels is het grootste deel van het
ontwerp uitgevoerd’, aldus Schuttel. Hij noemt
de showtuin de Droomtuin van Terras & Trends.
Het resultaat: een tuinbeleving midden op een
industrieterrein.
Van rijvormige opstelling naar beleving
Voorheen konden klanten in de showtuin van
Buiter Beton de meeste producten uit het
assortiment bekijken, opgesteld in rijen. ‘Ons
doel is nu: beleving creëren door de toepassing
van materialen’, legt Raymond Weijn van Buiter
Beton uit. ‘Binnen staat veel binnenbeplanting,
buiten loungen, koken en eten mensen. De tuin
bestaat dus uit meerdere losse inspiratietuinen,

die met elkaar zijn verbonden. In de tuinen
staan elementen zoals een loungehoek met
kussens, vuurschalen en een barbecue. De
producten zijn in de tuin verwerkt. Een tegel
of een vlonder is an sich niet bijster interes
sant, maar in een groene tuin of met gras
stroken ertussen springt deze wel in het oog.’
Schuttel legt uit: ‘Ik vond dat de showtuin
vergroend moest worden, zodat het een
beleving is om daar doorheen te wandelen en
onderweg allerlei producten tegen te komen
die mensen vervolgens zelf ook in hun tuin
willen hebben. Bij het zien van een pallet
tegels kunnen klanten niet fantaseren over
hoe ze die tegels in hun eigen tuin willen
toepassen. Natuurlijk heeft elke tuin andere
afmetingen, een andere zon- en schaduw
ligging. In deze showtuin worden zoveel
mogelijk ideeën getoond. De verrassende
hoekjes in het ontwerp zijn een knipoog naar
Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven.’

Indeling
Het basisplan dient om zoveel mogelijk van
de producten van Buiter Beton te laten zien.
De tegel- en vlonderproducten van hout en
composiet spelen een belangrijke rol in het
padentraject, hoewel er geen vaste looproute
is uitgestippeld. Het entreepad is samengesteld
uit verschillende Schellevis-elementen.
Het middenpad is opgesloten door een Fagus
sylvatica-haag die 2 m hoog wordt. Als je recht
voor de showtuin staat, zie je zowel links als
rechts een overkapping. ‘Ik heb een vuurkorf
geplaatst op een centrale plaats’, zegt Schuttel.
‘Mijn idee is dat de aandacht van de wandelaars
daar uitgaat naar de overkappingen van
douglashout. Rechts is te zien hoe je een over
kapping met glas kunt dichtmaken.’
Schuttel heeft ook een loungehoek gemaakt
en verder is er een ‘eetbare tuin’ bij de linker
overkapping. Hierin staan vijf dertig jaar oude

www.vakbladdehovenier.nl - 5/2021

79

ACTUEEL

Een van Schuttels
stelregels is: eten
in de schaduw,
loungen in de zon
Huib Schuttel van Huibelco uit Sint-Michielsgestel, de vaste tuinontwerper van het tv-programma Eigen Huis & Tuin: Lekker
Leven, heeft de nieuwe showtuin ontworpen. Bron: Albert de Isgner

fruitbomen. Deze zijn expres laag gehouden
voor de pluk en onderbeplant met Salvia
officinalis ‘Purpurascens’ en een kruidenmengsel
voor de biodiversiteit. Hier is ruimte om later
eventueel een eethoek aan te leggen – onder
een zonnedoek of parasol, want een van
Schuttels stelregels is: eten in de schaduw,
loungen in de zon. Bij de eethoek liggen
Schellevis-tegels van 100 bij 100 cm met
daartussen stroken kunstgras. Hier is ook een
buitenkeuken geplaatst.
Ontwerp
In het tuinontwerp is rekening gehouden met
afvoergoten in de bestrating. Deze monden
uit in een drainblock, waar het water de grond
in loopt. Schuttel: ‘Met het ontwerp willen we
mensen stimuleren om rekening te houden met
de afwatering. Op plaatsen waar het water niet
via een gootje wordt afgevoerd, loopt het af

naar de rand van de verharding, direct de grond
in. Halfverharding zoals grind kun je goed
toepassen op plaatsen waar veel wateroverlast
is of waar het water bij een regenbui blijft staan.
Je kunt eroverheen lopen; het water zakt er
op een natuurlijke manier in de bodem. Bij het
afdekken van de groeiplaatsen van bomen kun
je kiezen voor lavendel of grassen. Dat zorgt
voor extra groen en het water loopt makkelijk
door naar de kluit. Deze groene bedekking
zorgt ervoor dat de kluit niet verdroogt; het
zonlicht schijnt niet direct op de voet van de
boom.’
Organische vormen zijn de trend, strakheid
wordt losgelaten. ‘Rechte stukken worden
onderbroken door allerlei ronde elementen,
zoals de vuurschaal en de Taxus-bollen’, legt
Schuttel uit. ‘De beplanting is losser en kleur
rijker. Plantensoorten mogen meer door elkaar

heen staan. Vooral vaste planten die in de
zomer bloeien, zijn hot. Die staan dan ook op
grote schaal in deze showtuin, ook omdat ze
biodiversiteit aantrekken, net als de fruitbomen.’
Het is de bedoeling dat de showtuin ’s avonds
net zo mooi is als overdag. Daarvoor is buiten
verlichting van het merk in-lite toegepast.
Groeiproces
De tuin is nog maar net aangelegd en oogt
nog jong. Vooral de vlonders en bestrating zijn
opvallende tuinelementen; het groen moet
nog opkomen. Dat bestaat onder meer uit
Cornus kausa ‘Milky Way’, Liriodendron, Morus
alba ‘Platanifolia’, Prunus lusitanica-hagen en
Amelanchier lamarckii, met als onderbeplanting
Acaena buchananii. ‘Afgezien van grote tuinen
met een gazon bestaat een tuin gemiddeld uit
50 procent groen en 50 procent verharding.
Dat is hier ook het geval. Maar het groeiproces
kost tijd. Bij het grind zie je kleine Carex meroqii
‘Prairie’ staan; dit worden flinke grassen. De
bomen die om de eethoek heen staan, zullen
op den duur zorgen voor extra schaduw op de
eettafel. Over een jaar ziet deze showtuin er
compleet anders uit.
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