Stoop Tuinen

Perfecte harmonie tussen villa, tuin
en omgeving

HET WAS DE LIEFDE VOOR DE PLEK EN DE OMGEVING, DIE DE OPDRACHTGEVERS DEED
BESLUITEN OM DE AAN HET NATUURGEBIED HET BOSSCHE BROEK IN ’S-HERTOGENBOSCH
GELEGEN VILLA TE KOPEN. DE BESTAANDE WONING WERD GESLOOPT EN OP BASIS
VAN HUN WENSEN EN DROMEN ONTWIERP HILBERINKBOSCH ARCHITECTEN EEN
LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING, DIE RUIM UITZICHT BIEDT OP DE NATUURLIJKE
OMGEVING. PASSEND BIJ DE STIJL VAN DE WONING EN DE OMGEVING ONTWIERP STOOP
TUINEN EEN STRAKKE, MODERNE EN ONDERHOUDSARME TUIN, WAARIN TEVENS RUIMTE
IS VOOR WEELDERIGE BEPLANTING.
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“Het strakke en moderne tuinontwerp past goed bij de heldere lijnvoering
van het huis en zorgt voor verbinding met de landschappelijke omgeving”, legt tuinarchitect Gert-Jan Schouwenaar uit. De directeur van Stoop
Tuinen vervolgt: “De beplanting in grote groepen is los en weelderig van
opzet en past goed bij het uitzicht op het omliggende landschap. In de
plantvakken pasten we grote groepen siergrassen toe. Deze fijnbladige
soort vormt een prachtig contrast met de grootbladige meerstammige
Catalpa’s. Aanwezige hagen zijn behouden en opgeknapt. De hoge bomen die we zien, stonden net buiten de kavelgrenzen, maar doen zeker
mee in het volwassen beeld dat de tuin al na één volwaardig seizoen laat
zien.”
“Alle tegelverharding is in krasvaste en gevoegde keramische tegels gelegd. Deze gebakken en in grootformaat uitgevoerde tegels nemen geen
vocht en vuil op en zijn dus eenvoudig schoon te houden. Een maairobot houdt het gazon van de opdrachtgevers kort en strak. De diverse
kunstwerken – reeds in het bezit van de opdrachtgevers – hebben we
op subtiele wijze in de tuin verwerkt ”, aldus Gert-Jan, die spreekt van een
meer dan geslaagd eindresultaat. “De bewoners genieten in alle rust en
sereniteit van het spel van licht en schaduw en de wisselingen van de
seizoenen.”
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ADVERTENTIE
SPIJL IN STIJL

Stoop Tuinen Spegelt 40, 5674 CD Nuenen, Tel: 040-2831004, info@stooptuinen.nl, www.stooptuinen.nl
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