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Bijzondere tuinen
De mooiste groenprojecten op een rij

Binnentuin kasteel stapelen te Boxtel

De binnenplaats van kasteel Stapelen vormt het middelpunt van het kasteel 
dat in verbinding staat met alle ruimtes in en om het kasteel, waaronder 
de kapel, de ridderzaal, de appartementen waar de Paters Assumptionisten 
wonen. In het kader van het 100 jarig verblijf op kasteel Stapelen in 2015 van 
de Paters Assumptionisten is de binnenplaats opnieuw ingericht. Het ontwerp 
voor de cour is bijzonder omdat het geïnspireerd is op een religieus erfgoed, 
de betekenis alledaags is en de uitvoering eigentijds is.
Er is gekozen voor een ingetogen plein met een labyrint uitgevoerd in hagen 
en voorzien van een natuurstenen rand. Het patroon van het stenen vloer-
labyrint in de Kathedraal van Chartres is hiervoor de inspiratie geweest. Een 
labyrint staat van oudsher in de religie symbool voor het pad van bezinning. 
Een labyrint kent één ingang en leidt je dan vervolgens naar het centrum van 
het labyrint; je vindt altijd je weg. Het pad dat je bewandelt dient voor gebed, 
meditatie of berouw, en is een plek voor vrede en rust. De vier grondspots 

markeren de Noord-Zuid coördinaten van een kompas zodat de lopers de 
juiste koers volgen op het pad van bezinning. In het centrum van het labyrint 
ligt een gedenksteen met het logo van de Paters Assumptionisten en de tekst 
“wie mij volgt dwaalt niet rond in de duisternis”. Deze gedenksteen maakt 
onderdeel uit van een reeks gedenkstenen op de historische as in Boxtel. Door 
de gedenksteen te verplaatsen naar het centrum van het labyrint/ het middel-
punt van het kasteel, is de historische as, van kerk naar kasteel, afgemaakt.

aanneemsom: € 42.000
opdrachtgever: Paters Assumptionisten
architect: Edith Kolkman
Contactpersoon architect: Edith Kolkman, 0411 624162
aannemer: Blommeij Groenprojecten BV
Contactpersoon aannemer: Teun van der Meijden, 073 5519899

De projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan nieuwe en 

bestaande tuinen. uw project ook op deze pagina’s in De Hovenier? stuur een e-mail naar lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl) en u krijgt alle juiste 

formulieren toegestuurd.
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aanneemsom: € 75.000
opdrachtgever: Familie Huijsmans
Contactpersoon opdrachtgever: Meneer Huijsman
architect: De Groot Hoveniers  

Contactpersoon architect: Martijn de Groot, info@degroothoveniers.nl 
aannemer: De Groot Hoveniers  
Contactpersoon aannemer: Martijn de Groot, info@degroothoveniers.nl 

Buitenkamer met een loungeHoek, 
eetHoek en Bar

De Groot Hoveniers heeft in februari een tuin 
aangelegd in Sint-Michielsgestel. Of 'buitenkamer', 
zoals Martijn de Groot het noemt. De tuin heeft 
naast een loungehoek en eethoek ook een buiten-
bar. 'Buitenbar; je zou ook wel buitenkeuken kun-
nen zeggen, kijkend naar de gebruiksgemakken 
van deze bar. Een grote koelkast, barbecue en zelfs 
een spoelbak om de glazen uit te spoelen na het 
nuttigen van een heerlijke biertje. Een buitenka-
mer waar zowel de jong en oud veel gebruik van 
maakt.'  'Door de combinatie van de verschillende 
gedeelten in de buitenkamer hebben we een ide-
ale plek kunnen creëren waar de klant met vrien-
den, familie en kennissen kunnen genieten van 
hun tuin. En door de buitenverwarming hoeven 
ze niet naar binnen wanneer het wat frisser wordt.' 
Deze familie zat voorheen nooit in de tuin maar 
sinds de aanleg van de nieuwe tuin en met name 
door de buitenkamer zit zij elke avond buiten. 

Voortuin Bij nagel- en afslankstuDio in 
Duizel

Fokker hoveniersbedrijf legde onlangs een voortuin 
aan voor nagel- en afslankstudio Janny in Duizel.
De tuin is bestraat met kinderkoppen in combinatie 
met gebakken klinkers en cortenstaal.  Als beplanting 
worden veel grassen gebruikt en bollen Ilex 'Blue Maid'. 
Ook moest naast het groen mogelijkheid tot parkeren 
zijn.

architect: Fokker hoveniersbedrijf
Contactpersoon: Arjan Fokker, www.fokker-tuinen.nl
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HalfVerHarDing Voor tuinen Van appeltern

Afgelopen voorjaar is het nieuwe entreegebouw bij de Tuinen van Appeltern 
in gebruik genomen. Het terras bij de ingang werd aangelegd met het nieuwe 
halfverhardingsmateriaal Achterhoeks Padvast. Ook op het terrein zijn door 
Tuindienst Tuinen van Appeltern verschillende paden die eerst alleen uit gras 
bestonden opnieuw aangelegd met Achterhoeks Padvast. Een bijzondere 
eigenschap van deze ongebonden halfverharding is dat het water doorlaat 
naar de onderlaag. Het heeft daardoor een waterbergend vermogen. Het is 
een stabiel materiaal door de hardheid en de korrelvorm, het geheel geeft 
eigenschappen die goede resultaten geven. De onderlaag bestaat uit de gro-

vere fractie 0/14 mm. Het geheel is aangelegd op een drainerend zandpakket. 
Dit zand pakket voert het water af naar de drainageslang die aan de buiten-
zijde ligt. De toplaag van het terras bestaat uit de fractie 0/6 mm, hierdoor 
ontstaat een mooi vlak geheel. Achterhoeks Padvast is een duurzaam product 
en wordt geleverd met het NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort A-label. 
Achterhoeks Padvast werd geleverd door Hardeman Zand -en Grindhandel. 
Het betreft 450 ton 0/14 mm, 50 ton 0/6 mm aan materiaal.

aannemer: Tuindienst Tuinen van Appeltern
leverancier: Hardeman Zand -en Grindhandel B.V.

tuintrap Van VlonDerplanken

Dit project in Wageningen laat zien dat vlonderplanken niet alleen geschikt zijn 
voor een terras. Hier werd hoogteverschil overbrugd met trappen van vlonder-
planken. De klant wilde graag materiaal dat lang meegaat en weinig onderhoud 
nodig heeft. Composiet vlonderplanken van Duofuse zijn in dat geval ideaal, 
aldus Van den Top Tuinhout, die deze trap realiseerde. 'De combinatie van hout-
vezel en kunststofvezel zorgt voor een sterk en duurzaam product dat alleen af 
en toe schoongemaakt hoeft te worden met wat water. Bovendien zit er tien jaar 
garantie op de vlonderplanken van Duofuse. De composiet planken hebben een 
houtnerf-motief waardoor het lijkt alsof de planken volledig van hout zijn. Dat 
zorgt voor een natuurlijke uitstraling. De trappen zijn voorzien van spotjes met 
ledverlichting van in-lite die ervoor zorgen dat de trappen ook ’s avonds veilig 
begaanbaar zijn.'

aanneemsom: € 20.000
aannemer: Van den Top Tuinhout
Contactpersoon aannemer: Eric van de Kamp, eric@vandentop.nl 
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Balans

Dit jaar heeft De Aar Hoveniers meegedaan aan het Tuinenfestival van de 
Tuinen van Appeltern. Inspiratie van dit jaar is Herman van Veen. Het bedrijf 
vertelt: ‘Tijdens het interview bij hem thuis bleek hoe veelzijdig hij is. Na de 
presentatie aan een vakjury hebben wij de tuin dit voorjaar aangelegd. In 
totaal zijn er tien tuinen aangelegd door ontwerpers en hoveniers. Elk ontwerp 
heeft een ruimte van 10x10meter. In het interview met Herman van Veen liet 
hij meermaals blijken dat het overlijden van zijn vader van grote invloed op 
hem is geweest. Als rouwverwerking is hij bijvoorbeeld gaan schilderen als 
emotionele uitlaatklep. Ook is hij veel op zoek naar evenwicht in het leven, 
tussen werk en privé.’ 

‘Ons ontwerp heet ‘balans’. De tuin wordt vormgegeven door een pad met 
verhoogde vlonders. Centraal in de tuin ligt een grote spiegelvijver verborgen 
achter hoge hagen. In het midden van het spiegelvijver hebben we een balan-
cerend kunstwerk gemaakt. Hierop zoekt Alfred Jodocus Kwak zijn balans. Het 
pad kun je zien als een levenspad, de vlonders zijn de obstakels die ook toe-
gang geven tot de vijver waarop je kan reflecteren in het water. Na een paar 
vlonders kom je bij een mooie bloeiende vaste planten border die laat zien 
dat het leven mooier wordt als je je angsten of emoties een plek hebt weten 

te geven. Aan het einde van het pad staat een bankje in dezelfde stijl van de 
vlonders met uitzicht op de spiegelvijver.’

Bijzonder zijn ook de op maat gemaakt balancerend kunstwerk van RVS, deze 
past mooi bij de op maat gemaakte vlonders en bankje met een RVS-frame en 
Bilinga vlonderplanken.

aanneemsom: € 10.000, excl. btw
opdrachtgever: De Tuinen van Appeltern
Contactpersoon opdrachtgever: Ben van Ooijen
architect: Edo Post Uiterweer
Contactpersoon architect: Edo Post Uiterweer, edo@aarhoveniers.nl
aannemer: De Aar Hoveniers
Contactpersoon aannemer: Edo Post Uiterweer, edo@aarhoveniers.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/27441/bijzon-
dere-tuinen


