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Sublieme ligging 
Deze weelderige tuin die Chic Gardens mocht bewonderen ligt in 
Woerden – ook wel het Groene Hart van Nederland genoemd – in de 
provincie Utrecht. Ooit was Woerden een oude vestingstad met stads-
wallen en grachten. De ligging van woonhuis en tuin is ronduit subliem. 
Achteraan de tuin vloeit de Oude Rijn, een overblijfsel van de loop van 
de vroegere Rijn. Tussen de tuin en langs het water ligt een jaagpad 
dat vroeger gebruikt werd om schepen, gewoonlijk vrachtschepen, als 
de wind niet gunstig was, vooruit te trekken. Meestal gebeurde dit met 
paarden. Omdat het een openbaar pad is dat veel wandelaars lokt of 
waar mensen hun hond even uitlaten, is deze kant van de tuin eerder 
gesloten. Het gezin is gesteld op wat privacy. Toch is het water een 
schitterend natuurelement dat de tuin extra charme verleent. Bovendien 
is de woning buiten het centrum gelegen en begint enkele honderden 
meters verder het polderlandschap.

Al deze elementen bepalen mee het uitzicht van de tuin. Ook niet on-
belangrijk, het geheel moest bij de stijl van het huis passen: een groot 
en statig huis uit de jaren ’30. Die jaren-dertig-stijl wilde het gezin heel 
graag in hun tuin laten doorlopen en met deze wensen onder de arm 
trokken ze het naar het vlakbij gelegen tuinbedrijf “Rodenburg Tuinen”.

Metamorfose in drie stappen
“Het klikte meteen met de eigenaars”, vertelt tuinarchitecte Foske Groe-
nendijk. “Samen met hen werd nagedacht over de mogelijkheden die er 
waren en over de aankoop van buitenmeubilair en buitenverlichting. De 
tuin bestond eerst louter uit gras en enkele betonklinkers en onderging 
een volledige metamorfose in drie stappen. Eerst kwamen oprit en par-
keerplaatsen aan de beurt. Nadien werd de volledige tuin onder handen 
genomen. Alle oude materialen zoals de betonklinkers moesten plaats 
ruimen voor duurzame en stijlvolle materialen zoals gebakken klinkers. 
Ook de oude beplanting werd stelselmatig vervangen. Hun enthousiasme 
kende geen grenzen want ongeveer twee jaar geleden besloten ze nog 
een stuk grond van de buren aan te kopen. Dat werd dan ook bij de 

tuin gevoegd. Door dit stuk naastgelegen grond aan te kopen, kon een 
sloot omgeleid worden die nu grenst aan een dierenweide. Het is geen 
strakke, moderne tuin geworden maar noem het een “jaren-dertig-tuin met 
moderne accenten.”

indeling
De parkeervakken zijn gemarkeerd door mooie, volle taxusblokken met 
daarin pluimhortensia’s op stam. Een Bolcatalpa werpt zijn schaduw af. 
Langs de garage en tegen de zijgevel van het huis klimt behoedzaam 
een mooie Blauwe Regen met buigzame takken waaraan weelderige 
blauwe trossen bengelen. Ze leveren een dagelijks gevecht tegen de 
zwaartekracht. Bij de voordeur begint het gazon dat helemaal doorloopt 
naar de zij- en achterkant. Tussen het gazon en het woonhuis is een klin-
kerpad voorzien. Tussen het pad en het gazon groeit een strakke en volle 
buxushaag. De strakke groenelementen buxus en taxus geven de tuin het 
hele jaar door structuur en een typisch jaren-dertig-sfeer.

“De eigenaars wilden een grote vijver voor hun koikarpers. Meestal is dat 
een heel strakke vijver maar wij wilden er een sierlijke vorm aan geven. 
De prefab-vijver is voor ons op maat gemaakt. Met behulp van een kraan 
werd het hele gevaarte in de tuin getorst. De koivijver ligt exact in het ver-
lengde van de erker in de woning, waardoor de vissen goed zichtbaar 
zijn vanuit de leefruimte. Dit geeft trouwens een enorme dieptewerking 
aan de tuin. Het water in de vijver is kraakhelder dankzij het enorme 
filtersysteem en in het midden is een grote waterlelie in een kooi geplaatst 
zodat de vissen er net niet van kunnen smullen. De vijver is afgewerkt met 
een natuurstenen afdekplaat. Ditzelfde materiaal komt terug in de vorm 
van tegels op alle terrassen, want herhaling zorgt voor rust en eenheid.”

Een tweede, kleinere vijver gemaakt van Cortensstaal ligt pal naast het 
gezellige loungeterras. Een L-vormige strakke taxushaag omkadert het ter-
ras waardoor de gasten zich beschut voelen. Achter de taxushaag is een 
rij bamboeplanten aangeplant die voor de nodige privacy zorgen want 
hierachter ligt het jaagpad. Het gezin maakt heel graag gebruik van dit 
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terras. Het is er heerlijk vertoeven in de royale zithoek van Royal Bota-
nia, in de schaduw van een grote parasol. De lampjes in Cortensstaal 
– eveneens van Royal Botania – aan weerskanten van het terras passen 
heel mooi bij de vijver. Op de achtergrond klinkt een klaterend water-
valletje helder en fris. De weelderige begroeiing rond de vijver bestaat 
onder meer uit Hosta’s met hun grote fluwelen, zilvergroene bladeren. 
Verder bespeuren we nog stekelnootjes (Acaena), bamboe en Buddleja. 
Onder het tuinbeeld ‘Zittende dame’ groeit de Waldsteinia – een sterke 
wintergroene bodembedekker en achter het beeld verrijst een border 
met bamboe. 
Een tweede terras, omgeven door een hoge taxushaag, creëert een ka-
mergevoel. Beide terrassen zijn gemaakt van grote natuurstenen tegels 
die omgeven zijn door gebakken klinkers. Opnieuw worden dezelfde 
duurzame materialen verwerkt.  

Polderlandschap
“De opdrachtgevers wensten verder dat planten die thuishoren in een 
Polderlandschap ook in hun tuin zouden terugkomen. Dat vonden zij 
heel belangrijk. Vandaar ook die weelderige beplanting die de sfeer 
van het polderlandschap weergeeft zoals ondermeer het Groot Hoef-
blad, de Irissen en het Perzikkruid. Ook knotwilgen horen hier thuis en 
maken een natuurlijke overgang met de aanpalende natuurlijke dieren-
weide. De sloot tussen de tuin en de dierenweide staat in verbinding met 
de Oude Rijn. Het water is van een prima kwaliteit. Er zwemmen zelfs 
goudvissen in”, weet Foske. Langs de sloot hebben Kattekruid en Moe-
rasspirea het volledig naar hun zin. Alle potten en bakken, waarvan een 
aantal in Louvre-stijl – zowel strakke, vierkante bakken als platte, ronde 
schalen – worden elk voorjaar door het tuinbedrijf opnieuw gevuld met 
weelderige éénjarigen.

“De eigenaars zijn echte tuinliefhebbers en willen zoveel mogelijk van 
hun tuin genieten. Ze hebben beiden een drukke baan en drie stude-
rende kinderen. Dan blijft er weinig tijd over voor tuinklusjes. Daarom 
hebben wij het onderhoud van de tuin in handen. Wekelijks wordt het 
gras gemaaid en één keer per maand gebeurt het onderhoud van de 
tuin. Het is ook een wisselwerking want gaat er een plant dood dan 
vragen ze ons advies wat er in de plaats mag komen. Ook als de 
tuin volledig opgeleverd is, vinden wij het contact met de klanten heel 
belangrijk. Een tuin moet er altijd top uitzien en liefst geheel zoals de 
tuinarchitect als eindbeeld heeft bedacht.  Harmonieus en eenvoudig, je 
moet het allemaal niet te ingewikkeld maken. Kwaliteit staat voorop en 
een tuin moet stijlvol zijn. Maar dat straalt jullie blad natuurlijk ook uit”, 
zegt Foske lachend. •

Een tuin, met strakke groene structuren.

Een tuin, met een natuurlijke en weelderige 

beplanting zoals in een polderlandschap.

Een tuin, met gezellige terrassen.

Een tuin, met paradijselijke vijvers 

voor de Koikarpers.

De som = genieten




