Tuin van een ontwerper

Het rijke
buitenleven
De privétuin van zelfstandig tuinontwerper Anne Laansma lijkt in niets op de strakke,
sobere tuinen die hij voor zijn klanten tekent. De grote, landelijk gelegen tuin heeft een
heerlijke nonchalante sfeer. Compleet met zwemvijver en voetbalveld voor de kinderen,
een moestuin en kippenhok, een vuurplek en een zelfgebouwde schuilhut met uitzicht
over de aangrenzende landerijen. Het tuinhuis is ingericht als kookstudio; hier geeft
Anne’s vrouw Catrien kooklessen en kookfeestjes voor kinderen.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s: Anne Laansma, Catrien Kuijpers, Annemarie Görts (portret Anne)
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Zicht vanaf het terras bij de woning. Achter de
oude appelboom staat het houten tuinhuis dat is
ingericht als kinderkookstudio.

Z
nsma

Tuinontwerper Anne Laa

Anne: ‘Er is
niks zo mooi als
de natuur!’
augustus 2013

Ze wilden landelijk wonen en daarom
verruilden Anne, Catrien en hun drie
kinderen tien jaar geleden een
rijtjeswoning inVught voor een
honderd jaar oude boerderij in het
buitengebied. ,,We waren in Engeland
op vakantie in een cottage met een
moestuin en uitzicht over het
landschap. En toen dachten we ‘dit
willen wij óók!’’’, vertelt Catrien
enthousiast. Met Anne deelt ze de liefde
voor groen; ze leerden elkaar kennen
tijdens hun opleiding voor Tuin- en
Landschapsarchitectuur in Boskoop,
en moestuinieren deed ze ‘altijd al’.
Op korte afstand vanVught stond
toevallig een eenvoudige boerderij
te koop; ze gingen kijken en waren
binnen een half uur verkocht.
Catrien: ,,Het huis was niks, het was
erg oubollig en binnen met lelijke
materialen verbouwd.’’ ,,Maar je koopt
de plek en die is prachtig’’, vult Anne
aan. Catrien: ,,We vielen voor de grote
bomen, de moestuin, de veranda én
het uitzicht. En ook dat de woning in
een buurtje ligt.’’
Dat buurtje is het lommerijke, knusse
buurtschap Hal dat slechts vier
woningen telt. De prachtig verbouwde
boerderij van Anne en Catrien is vanaf

In het verlengde van de openslaande deuren
van de woonkamer ligt de zwemvijver. Deze
vormt een mooie zichtas de tuin in.

de weg niet zichtbaar. Een pad tussen
twee woningen door leidt naar hun
huis dat gelegen is op een 3.000 m²
groot perceel. Aan de achterkant is er
een vrij uitzicht over de landerijen en
het stroomdal van de Essche Stroom.
Het enige nadeel is dat het buurtschap
pal naast de snelweg ligt, maar het
verkeerslawaai valt in de achtertuin
reuze mee, ontdek ik als ik met Anne
door de tuin loop. Nooit geweten dat
het hier op nog geen honderd meter
van de A2 - waar ik zo vaak met de auto
voorbij raas - zo idyllisch wonen is!
Tijdelijke woning
,,Het is maar goed dat we van tevoren
niet wisten hoeveel werk het was om
de boerderij compleet te verbouwen’’,
zegt Catrien. ,,Maar toch hebben we
geen moment gedacht ‘waar zijn we
aan begonnen.’’’ Eerst werd de houten
garage achterin de tuin verbouwd tot
tijdelijk woonruimte; het gezin heeft
er uiteindelijk twee jaar gewoond.
,,Onze dochter, nu 14, zei laatst nog
‘mam, dat was eigenlijk de leukste
tijd, want toen kon en mocht alles’.
Inderdaad, het gras stond hoog en
overal stonden bomen, de kinderen
konden volop ravotten en ’s avonds
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Een pittige combinatie van Anchusa azurea ’Loddon
Royalist’ (blauw), Geum chiloense ’Mrs. Bradshaw’ (rood),
Tradescantia ’Leonora’ (lila) en Allium ’Gladiator’.

De moestuin en het
kasje zijn het domein
van Catrien.

Anne’s favorieten
in zijn eigen tuin
Boom
Quercus robur (zomereik) - majestueus en overleeft
ons allemaal

Heesters
Cornus kousa - mooie vorm, goed als solitair,
prachtige lange bloei
Magnolia sieboldii - mooie ronde bloem, latere bloei
dan andere magnolia’s
Magnolia denudata Yellow River - geel in de knop,
opvallende bloei met grote crèmekleurige bloemen
Hydrangea paniculata ’Limelight’ – makkelijk en
sterk, lange bloei, opvallende bloeikleur
Hydrangea quercifolia (eikenbladhortensia) natuurlijke struik, mooie bloei, prachtige herfstkleur

Vaste planten
‘Ik vind vooral late zomerbloeiers mooi’
Agastache foeniculum (dropplant) - voor warme
zandgrond, lange bloei
Helenium ’Moerheim Beauty’ (zonnekruid) - mooie
dieporanje kleur, contrasteert mooi met blauwpaarse
bloeiers
Persicaria amplexicaulis ’Rosea’ - makkelijke plant,
lange bloei
Verbesina alternifolia - stevige plant op droge grond,
mooie late bloei
Vernonia crinita ’Mammuth’ - stevige plant,
opvallende verschijning in late zomer, volgt
Eupatorium op in bloeitijd
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Catrien: ‘We vielen voor de grote
bomen, de moestuin, de veranda
én het uitzicht.’
maakten we vaak een kampvuurtje.’’
In die tijd werkte Anne elke vrijdag tot
en met zondag aan de woning, samen
met de aannemer of met familie en
vrienden. Alleen de buitenmuren
bleven staan. De eenvoudige boerderij
veranderde in een stijlvolle woning
in landelijke sfeer, met openslaande
tuindeuren bij de woonkamer, de
woonkeuken én het kookgedeelte
zodat je vanuit elk leefgedeelte zó
naar buiten kunt lopen.
Zwembadvijver
Een uitgewerkte ontwerptekening
kwam er bij zijn eigen tuin niet aan
te pas.Wel maakte Anne vooraf een
schetsontwerp met de hoofdlijnen.
,,Ik heb de tuin opgedeeld in diverse
gedeelten. Rondom het huis is de
tuin wat gecultiveerder, met vaste
plantenborders en de zwemvijver.
Deze ligt in lijn met de deuren en
vormt zo een mooie zichtas de tuin
in’’, legt de tuinontwerper uit, terwijl
we op het gazon bij de woning staan.

,,Zaterdag hadden we hier een kinderfeest en toen lagen er elf kinderen in
het water!’’ Natuurlijk gezuiverd
wordt deze zwemvijver niet. Anne:
,,Het is eigenlijk een zwembadvijver.
Je woont hier landelijk dus ik wilde
niet zo’n blauwe bak in de tuin. Af en
toe gooi ik er een beetje chloor in om
hem schoon te houden.’’
Wel heel natuurlijk oogt ‘het vennetje’,
een organisch gevormde vijver pal
achter de zwembadvijver. Moerasen vijverplanten zoals kattenstaart,
dotterbloem, snoekkruid, waterlelie
en krabbenscheer voeren hier de
boventoon. Kikkers, salamanders
en allerlei vissen voelen zich hier
helemaal thuis. In de border rondom
staan weelderige vaste planten en
enkele fraaie heesters, zoals een Cornus
kousa die half juni - op het moment
dat ik in deze tuin op reportage ben
- rijkelijk bloeit. ,,Cornus kousa vind ik
een van de mooiste heesters die er is;
de vorm is goed, hij bloeit heel lang
en het is echt een solitair’’, vertelt de
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Kinderen die deelnemen aan een
kookcursus of kookfeestje oogsten samen
met Catrien groenten uit de moestuin.

gedreven tuinontwerper. ,,En ken je
deze? Dit is Magnolia sieboldii. Die heb
ik hier neergezet om uit te proberen
maar hij doet het niet zo goed.’’
Gemaaide zichtas
Via drie traptreden met aan weerszijden strakke taxusblokken komen we
in het lager gelegen landschappelijke
tuingedeelte terecht.Vier reusachtige
eiken met daaronder ruig gras
domineren hier het beeld, in het
voorjaar aangevuld met kleurige
krokussen, narcissen en wilde
hyacinten. Een graspad voert vanaf
de traptreden in één rechte lijn
naar achteren, helemaal naar de
vuurplek die uitzicht biedt over de
aangrenzende landerijen. Dit graspad
blijkt een belangrijke zichtas in het
ontwerp te zijn. ,,Deze lijn begint bij
de voordeur, gaat dan door de woonkeuken over het gazon en het graspad
naar achter tot aan de weilanden. Elke
week maai ik deze zichtas.’’
Als we bij de vuurplek van het uitzicht
genieten, wijst Anne in de verte. ,,Daar
loopt de Essche Stroom, deze wordt
momenteel gerenaturaliseerd, dus in
de oorspronkelijke staat teruggebracht.
We krijgen dan grazers achter onze
tuin zodat het gras op een natuurlijke
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manier wordt beheerd. Het wordt hier
elke keer weer een stapje mooier!’’
Omdat je bij de vuurplek de zon onder
ziet gaan, is dit een heerlijke plek voor
’s avonds. De vrijblijvende, natuurlijke
sfeer zorgt hier voor een echt kampeergevoel. Het geluid van fluitende vogels
overheerst het zachte geruis van de
snelweg. ,,Het stikt hier van de vogels’’,
vertelt Anne, ,,en we hebben reeën die
hier achter langs de tuin lopen.’’ Naast
de vuurplek staat een door Anne zelf
gemaakte schuilhut. Deze hut op
pootjes is aan één kant open en kijkt uit
over de weilanden. ,,Dit is echt het
rijke buitenleven! Als het ’s zomers
binnen heel warm is, slapen we hier
met de kinderen heerlijk in de
buitenlucht.’’

De moestuin in het voorjaar. Ook
hier loopt de tuin prachtig over in
het aangrenzende landschap.

De moestuin levert
een rijke oogst.

Kinderparadijs
Via een informeel graspad lopen we
naar een gezellig houten tuinhuis waar
het gezin tijdens de verbouwing twee
jaar heeft gewoond. Nu is het ingericht
als kinderkookstudio, want sinds
enkele jaren geeft Catrien hier kooklessen en kookfeestjes voor kinderen.
Het idee van de Kooktuin- zoals het
bedrijf van Catrien heet - ontstond
toen de klas van hun zoon een middag
bij hen thuis kwam koken. De kinderen
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Vanaf het terras springen de
kinderen zó in de zwemvijver.

Van oude pallets maakten kinderen
een plateau in de oude appelboom.

Anne: ‘Het wordt
hier elke keer
weer een stapje
mooier!’

Kamperen in eigen tuin doet de familie in de
schuilhut, met zicht op de landerijen en de
ondergaande zon.

Een heerlijke plek voor
een kinderkookfeestje!

Reusachtige eiken en ruig gras kenmerken het
landschappelijke tuingedeelte van waaruit je prachtig
uitkijkt over het stroomdal van de Essche Stroom.
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Deze tuin is een
waar paradijs
voor kinderen.
waren toen laaiend enthousiast over het
zelf oogsten en koken met groenten uit de
moestuin. De feestjes met diverse thema’s die
Catrien nu organiseert zijn een groot succes.
Bij mooi weer wordt de zelfbereide maaltijd
buiten opgegeten en is er een echt kampvuur
waarboven de kinderen brood op een stok
kunnen bakken.
Een paradijs voor kinderen is het hier! En dan
heb ik nog niet eens de grote trampoline en
het royale voetbalveld gezien, dat het verst
van de woning af ligt.Tot mijn verbazing is
het voetbalveld omringd door vasteplantenborders, sommige net ingeplant. Alsof deze
enorme tuin al niet genoeg onderhoud vraagt!
,,Ik ben vaak planten aan het uitproberen’’, legt
Anne uit, ,,en dat doe ik vooral bij het
voetbalveld. Als ik het niet kan bijhouden, plant
ik er misschien alsnog bosplantsoen.’’
Appellaantje
In het verlengde van de keuken ligt de
symmetrisch aangelegde moestuin, het
domein van Catrien. Graspaden leiden naar
een kleine ronde vijver in het midden van
de moestuin, die precies op de zichtas vanuit
keuken ligt. Een kippenhok met enkele
Wyandottes en een fraai appellaantje met
allemaal verschillende rassen completeren deze
sfeervolle, landelijke tuin. Op de vraag welk
gedeelte bij Anne favoriet is, hoeft hij geen
moment na te denken. ,,Ik kan enorm genieten
van de borders, maar mijn favoriete plek is de
landschappelijke tuin. Er is niks zo mooi als de
natuur! Iedereen die hier voor het eerst komt,
is verbaasd want niemand verwacht een plek
zoals deze, zo vlak langs de A2.’’
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Anne Laansma
Ontwerpburo
voor tuinen
Hal 33, 5296 PZ Esch
tel. (0031) (0)411-60 20 01
www.annelaansmatuinen.nl

De Kooktuin
De ondergaande zon zet het ruige
gras in de landschappelijke tuin
’s avonds in een gouden gloed.
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Workshops, feestjes en kooklessen
voor kinderen
Catrien Kuijpers
tel. (0031) (0)6-24 49 26 78
www.dekooktuin.com
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