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,,Onze vrienden komen niet meer voor 
ons, maar voor de daktuin”, grapt de 
tuin  eigenaar. ,,Hier is het leuker dan el -
ders. Dat had ik ook in mijn hoofd. Een 
plek waar wij en onze vrienden graag 
willen zijn. Zonder dat we er veel aan 
hoeven doen.” Het is de kern van de 
opdracht die hij aan ontwerper Erik van 
Gelder van Stijltuinen in Ridderkerk gaf. 
Een buitenruimte waar altijd gebruik van 
kan worden gemaakt, die praktisch is in -
gericht en vooral veel sfeer heeft. 

Van Gelder kreeg carte blanche binnen 
het budget dat de tuineigenaar voor ogen 
stond. ,,Ik wilde de creativiteit van de 
ontwerper stimuleren en niet beperken. 
Ik had geen bepaalde stijl in gedachten 
en van planten weet ik niets.” Over het 
resultaat is hij zeer te spreken. Dat is in 
het verleden wel anders geweest. Toen 
hij het huis kocht, was hij direct gechar -
meerd van het dakterras. Hij nam een 

hoveniersbedrijf in de arm, maar na twee 
jaar was er nog niets gebeurd. Bovendien 
ging het bedrijf failliet. De droom van 
een fijne buitenkamer spatte uiteen, de 
daktuin raakte in verval. 

Via internet kwam hij in contact met 
Erik van Gelder. ,,Eigenlijk waren het 
twee of drie aangelichte bomen in een 
tuin op de website die mij over de streep 
trokken. Die warme sfeer wilde ik ook op 
het dakterras.” De ontwerper heeft dan 
ook twee boomgroepen van berken aan -
gelicht, alsook de olijfbomen in bakken. 
,,Dat geeft zo’n mooi effect ‘s avonds. 
Dan heb je niets meer nodig om van te 
genieten.”

Van Gelder maakte eerst een schetson -
werp met referentiebeelden. De basis -
vormgeving sprak direct aan, details in 
de inrichting werden gewijzigd. Een la -
mellen afscheiding verdween ten gunste 
van buxushagen om het uitzicht te be -

houden. Ook kwam er geen loungebank 
met ruimte voor opslag van kussens, 
maar liggen er nu zitzakken.

Knap werk
Via Stijltuinen werd contact gelegd met 
hoveniersbedrijf Rodenburg in Woerden. 
Volgens de eigenaar hebben de hove -
niers een knap staaltje technisch werk 
geleverd en was de samenwerking met 
projectleider John de Zoete optimaal. 
,,Van te voren is alles doorgesproken en 
is een gedegen planning gemaakt. Ik ben 
niet voor verrassingen komen te staan.” 
Dat laatste is opmerkelijk volgens hem. 
,,Behalve de tuin werden delen van mijn 
huis verbouwd. Rodenburg is de enige 
aannemer geweest die de klus zonder 
problemen binnen de afgesproken tijd 
heeft geklaard. Ik zou bij een nieuw pro -
ject zo weer met ze in zee gaan.’’  �

Rodenburg Tuinen in Woerden doet voor 
de tweede keer mee aan de Tuin van het 
Jaar. Deze keer heeft het bedrijf bewust 
gekozen voor een daktuin. ,,Daktuinen 
zie je nog niet zoveel. Van de 110  tuinen 
die we per jaar aanleggen, zijn er 10  à 15  
bovenop een dak gesitueerd”, licht pro -
jectleider John de Zoete zijn inzending 
toe. ,,Maar bovenal is dit project mooi 
gelukt, het plaatje klopt helemaal.” Dit 
komt volgens hem doordat de opdracht -
gever geen afbreuk wilde doen aan het 
ontwerp. ,,Als opdrachtgevers een offerte 
onder hun neus krijgen, willen ze wel -
eens gaan wijzigen in de materiaalkeuze. 
Hier was dat niet. We mochten het mooi 
maken.” 

Als voorbeeld noemt de projectleider 
de trespa-bekleding van de wanden en 
de plantbakken. Geen goedkoop ma -
teriaal, maar onderhoudsvrij en heel 
duurzaam. Ook vindt hij de vlondervloer 

zeer geslaagd. ,,De smalle hardhouten 
geschaafde plankdelen zijn onzichtbaar 
gemonteerd waardoor het lijkt alsof er 
een parketvloer ligt.” 

Technisch waren er geen beperkingen 
aan het project. Het huis uit de jaren 
negentig heeft een dak van dikke be -
tonplaten. ,,We hebben bij de aannemer 
informatie opgevraagd over de maximale 
belasting per m². Deze was ruim vol -
doende om de tuin te dragen. Wel zijn de 
plantbakken langs de randen gesitueerd 
om piekbelasting in het midden te voor -
komen.”

De Zoete kijkt tevreden terug. ,,Een 
saai, grauw dak is omgetoverd tot een 
heerlijke plek met uitzicht op de skyline 
van Rotterdam. Je zag het vorm krijgen 
vanaf het ontwerp. De eigenaar heeft er 
als het ware een verdieping bij gekregen. 
En wij hebben daar graag aan gewerkt.”  �

Een kamer onder 
de sterren
De tuineigenaar wilde een sfeervolle buitenruimte om met vrienden 
van de lange zomeravonden te genieten. Hij kreeg een woonkamer 
onder de sterren met uitzicht op de Willemsbrug in Rotterdam. Een 
geweldige locatie volgens projectleider John de Zoete van Rodenburg 
Tuinen en een geweldige opdracht. Want het komt niet vaak voor 
dat een ontwerp zonder concessies mag worden uitgevoerd.

Tekst  Wendy Bakker / Beeld Rens Kromhout
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’Hier is het leuker dan elders’
  J o h n  d e  Z o e t e ,  R o d e n b u r g  T u i n e n

’Het plaatje klopte helemaal’
John de Zoete
Bedrijf  Rodenburg Tuinen
Vestigingsplaats  Woerden
Werkgebied  Nederland en België
Aantal medewerkers  18 hoveniers
Hoofdactiviteit  80 % bestaat 
uit aanleg van particuliere tui -
nen, 20% uit het onderhoud.  
Behalve Rodenburg Tuinen heeft 
het bedrijf ook vijf tuincentra in 
Nederland en België.
Ontwerp  Erik van Gelder van 
Stijltuinen in Ridderkerk
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Juryrapport

’Er is een bijzonder leuke sfeer 
gecreëerd in een ruimte waar 
een tuin voor bedoeld is: het 
bieden van rust en een vakan -
tiegevoel’, zo is de algemene 
indruk van de jury. De hovenier 
heeft voldaan aan de wensen 
van de opdrachtgever en heeft 
de juiste sfeer weten te creë -
ren. In het ontwerp wilde de 
opdrachtgever een combinatie 
van hout, beton of natuursteen 
en roestvrijstaal zien terugko -
men.
 De afscheiding met de woning 
van de buren is volgens de jury 
goed gelukt. Er is waardering 
voor de toepassing van de ver -
lichting. De jury vindt het jam -
mer dat er geen directe relatie 
is tussen tuin en woning: de 
tuin is alleen bereikbaar via het 
trappenhuis. ’Wel zijn er mooie 
zitniveaus gecreëerd die goed 
privacy bieden. Staand heeft de 
gebruiker een fraai uitzicht op 
de omgeving. De Buxus  geeft 
een mooi kader aan. Verder 
is er dankzij het gebruik van 
bamboe een fraaie afscheiding 
gekomen’.
De houten parketvlonder is 
passend en door de kleurstel -
ling van de materialen is er 
een zomerse, vrolijke sfeer met 
een warme uitstraling ontstaan. 
De vlonderdelen zijn fraai ver -
bonden, maar de plantbakken 
wijken iets af. De trespa-plaat 
is wat dun. Verder hadden de 
hoekoplossingen meer aan -
dacht verdiend. 
Dankzij de mooie groene 
randen met daarbinnen een 
exotische vrijetijdssfeer, past de 
beplanting in de stijl van het 
ontwerp. Er is voldoende varia -
tie in hoogte. De dieptewerking 
is fraai bereikt, mede door de 
keuze voor berken, olijfbomen 
en buxus. Het assortiment is 
goed gekozen, de kleurstelling 
is passend met verschillende 
groentinten. Het had nog wat 
sprankelender gekund. Het sei -
zoensbeeld is goed. Wel vraagt 
de vakjury zich af of de beplan -
ting voldoende winterhard is. 
De staat van onderhoud van de 
tuin is goed, aldus de jury.
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1   Zicht vanuit de achterkant van 
de tuin op het trappenhuis. Door 
de dwarsgeplaatste plantenbak 
wordt dit deels aan het oog ont -
trokken. In de trespa-bak staat 
Chamaerops humilis . Het grote 
blad breekt de wind die langs de 
opgang waait. Omdat de eigenaar 
een tuin wilde om te relaxen en te 
loungen met vrienden en familie 
zijn meerdere zitgelegenheden 
gecreëerd. Het meubilair is een 
voorstel van de ontwerper.

3   Het deel bij de opgang is 
bekleed met natuurstenen graniet -
tegels in de maat 60/60 . Het koele 
zwart van de tegels contrasteert 
met de warme gloed van de 
Cumara-planken. De olijfbomen 
zorgen voor enige hoogte in dit 
tuindeel. Ook deze worden ’s 
avonds aangelicht. 
De plantbakken van trespa hebben 
een hardhouten rand gekregen 
voor een stoere uitstraling. 

2   Door de plantbakken dwars 
op de lengterichting van de tuin 
te plaatsen, is diepte en intimiteit 
in de tuin gebracht. De rode po -
lyesterbakken met Phyllostachys 
aurea  zorgen voor een speels ac -
cent. Hiermee is tevens het zicht 
van de (achter)buren op de tuin 
onttrokken. In de dwarsgeplaatste 
trespa-bakken groeien Betula utilis 
var. jacquemontii  en eveneens de 
waaierpalm. Het groeimedium 
bestaat uit een laag kleikorrels en 

4   De polyesterbakken zijn af -
gewerkt met Beach pebbles. De 
grijze keitjes liggen op hun kant, af -
gekeken van de manier waarop in 
Portugal pleinen en paden worden 
bestraat. In alle bakken zijn water -
druppelaars en kleine vernevelaars 
aangebracht, afgesteld op de be -
hoefte van het gewas. De hele tuin 
is voorzien van een computerge -
stuurd beregeningssysteem.

potgrond. Dit is afgestrooid met 
Cobra pebbles. De bomen worden 
aangelicht door zichtbare spots. 
Het geeft de tuin ’s avonds zijn 
warme sfeer. 
Op de grond in het achterste 
tuindeel ligt zwart basaltsplit. Het 
buitenparket, dat het leefgedeelte 
van de tuin vormt, is gemaakt van 
onzichtbaar gemonteerde Cumura 
hardhoutenplanken. De zitzakken 
kunnen het hele jaar door buiten 
blijven.

5   Een lage haag van Buxus  
schermt de tuin deels van de om -
geving af. Het vormt een groen 
kader dat, als je zit, voldoende 
beschutting biedt. Staand heb je 
uitzicht op de oude hefbrug en 
de Willemsbrug. Karakteristiek 
Rotterdam wordt hiermee als het 
ware de tuin binnengehaald.
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