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Geachte
lezer,
Voor u ligt een bijzondere uitgave van 12 thematuinen van ons bureau.
In 2009 hebben we het boekje “12 tuinen in Eindhoven’ geschreven. In dit
boekwerk werd een tuinenreis in de tijd door Eindhoven gemaakt.
Sindsdien hebben we vele tuinen ontworpen. En zijn meerdere tuinen gerealiseerd, het werd tijd om ons eigen werk te documenteren.
De variatie aan type tuinen is enorm.
Elke tuin, groot of klein is weer een andere ontwerpuitdaging. Opdrachtgevers
zijn altijd verschillend, met hun eigen wensen en ambities.
Onze tuinen zijn dus maatwerk. In de voorbeelden is ook een duidelijke rode
draad te zien, de tuinen zijn altijd geïnspireerd op de landschappelijke context
en hebben altijd een heldere structuur. Structuur levert het fundament van een
mooie tuin.
Tuinen ontwerpen doen we graag. Ons motto is dan ook gebaseerd op een oude
persische wijsheid: ‘Zolang je een tuin hebt, hoef je niet te sterven om in het
paradijs te komen’. En mooie paradijsjes blijven we bedenken en maken.
We wensen u veel inspiratie,
Mariëlle Kok en Esther Kruit
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Ontwerp Cuijkse Cantheelen

Slim
ruimtegebruik brengt het
landschap binnen
6
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Daktuinen

Huis van architect Hundertwasser in Wenen is
een toeristische attractie

Het principe om planten te laten
groeien op een gebouw is al eeuwenoud, De hangende tuinen van
Babylon, met weelderige bomen en
planten op terrassen hebben een
mythische klank. Daktuinen brengen
het landschap binnen en geven kleur
aan de architectuur.

Cuijkse Cantheelen Opdrachtgever: Mooiland vastgoed BV
Ontwerp: 2011-2015 Esther Kruit i.s.m. Climmy Schneider
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd in juni 2015
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Staks een
vlinderrijke omgeving,
warm, windluw
en kruidenrijk

Daktuin Cuijkse Cantheelen direct na realisatie in 2015
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Daktuin van Wooncomplex De
Bouwmeesters te Eindhoven, 10
jaar na aanleg. Het ontwerp van
Esther Kruit is een mooie plek om
elkaar te ontmoeten.

Voor de Cuijkse Cantheelen zijn drie
daktuinen ontworpen boven op een
parkeergarage met daklichttoetreding. De daktuinen zijn opgebouwd
rondom deze lichtgaten, en bestaan
uit privétuinen langs de gevels, een
slingerende route van buiten naar
binnen, en zitplekken en grote borders met veel grassen en inheemse
vaste planten. Bomen in grote
cortenstalen bakken ordenen de
ruimtes.
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“in der Beschränkung zeigt
sich erst der Meister “
J.W. von Goethe, uit 1802

Patiotuin te Eindhoven Opdrachtgever: Particulier
Ontwerp: 2014 Mariëlle Kok en Ola Gabrys
Projectarchitect: Mariëlle Kok Status plan: in uitvoering
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Patiotuinen
Vele mensen zien tuinen als hun

Vanwege een nieuwe uitbouw voor

verlengde woonkamer. Onze ambitie

een invalide dame moest de bestaan-

gaat verder. Patiotuinen zijn oases

de tuin in Eindhoven ook veranderen.

in een stad, we halen de natuur naar

Met minimale investeringen en herge-

uw woonkamer.

bruik van de bestaande materialen is
een rolstoelvriendelijke en extensief
te onderhouden patiotuin ontworpen.
De beplanting bestaat grotendeels uit
klimplanten, die langs draden verticaal en horizontaal groeien, waardoor
ruimte op de grond ontstaat om te
gemakkelijk te bewegen en om met
het gezin te kunnen eten.
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Basis is
een krachtige en heldere
structuur
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Stadstuinen
Een tuin met een heldere structuur is
tijdloos, past bij de architectuur van
het huis. Krachtige lijnen en een duidelijke indeling in ruimtes geeft houvast aan de gebruikers van de tuin.
Een stadstuin versterkt de huis-tuin
relatie, maar geeft ook een herkenbare vanzelfsprekendheid.
De tuin is makkelijk aan te passen
aan een veranderde samenstelling
van de bewoners of eenvoudig te versoberen, indien men geen tijd meer
heeft voor het onderhoud.
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De voortuin en de achtertuin
zijn één geheel geworden. De
doorlopende verharding geeft
structuur. De beplanting voor en
achter loopt in elkaar over. Er
kunnen veel verschillende ommetjes in de tuin worden gemaakt. De terrassen ontstaan
door verwijding van de verharding. De beplanting vormt
de entourage, die steeds maar
doorgaat.

Stadstuin te Oss Opdrachtgever: Particulier
Ontwerp: 2008 Projectarchitect: Esther Kruit
Status plan: Gerealiseerd
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Voor plantenliefhebbers is een
tuin gerealiseerd op een zeer
smalle VINEXkavel.
Optimaal is er gebruik gemaakt
van de zichten naar buiten.
De structuur in de tuin wordt
gemaakt door de hagen dwars,
die verschillende planten rangschikken. De voortuin heeft
hetzelfde sortiment als de aangrenzende parkstrook. Het park
lijkt bij de tuin te horen.

Stadstuin te Eindhoven Opdrachtgever: Particulier
Ontwerp: 2009 Projectarchitect: Mariëlle Kok
Status plan: Gerealiseerd
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Villatuin te Breda Opdrachtgever: Particulier Ontwerp: 2013
Projectarchitect: Mariëlle Kok Status plan: Gerealiseerd
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Barrièrevrije
tuinen

Specifieke eisen ten aanzien van rollator- en rolstoelgebruikers bestaan
in onze ogen niet. Tuinen moeten

Eenvoudige lijnen en een rustige uitstraling,

toegankelijk zijn voor iedereen.

verschillende terrassen omgeven door hagen,

Barrièrevrije ontwerpen is onderdeel

groene en uitbundige bloemenborders. Dit is een

van het ontwerpproces. Immers een

geheel onderhouds- en rolstoelvriendelijke tuin.

tuin heeft tijd nodig en die tijd kan

De tuin bij de nieuwbouwvilla in moderne archi-

ons inhalen.

tectuur aan het Markedal bestaat uit een raster
van paden met ruime bochten en verschillende
terrassen en “geheime ruimtes”. De hagen in
verschillende hoogtes, zorgen voor geleding. De
boombeplanting sluit aan bij het aangrenzende
park zodat de tuin groter lijkt. Vanaf de terrassen
aan de voorzijde zijn de zichten op het beekdal
van de Marke geënsceneerd.
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Villatuinen

In villatuinen komen het landschap, de architectuur en de tuinarchitectuur
samen. In onze ontwerpen lopen het binnen en buiten in elkaar over. De tuin
sluit naadloos aan het landschap. De villatuinen zijn gelaagd en perspectivisch
opgebouwd vanuit een helder concept en lijken daardoor oneindig groot.
Kennis van het landschap en de landschapsprocessen verbinden we met de
ideeën van de opdrachtgever. De karakteristieken van de woning en de architectuur inspireren de tuinarchitectuur. De plek, de uitzichten, de woning en de
bewoners bepalen de tuin. Villatuinen zijn dus altijd uniek en hebben een eigen
ruimtelijke karakteristiek.

Villatuin te OHIO USA Opdrachtgever: Particulier Ontwerp: 2012
Projectarchitect: Mariëlle Kok Status plan: Gerealiseerd
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Tuin verbindt
landschap
met terras
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J.B.

Villatuin Zegenwerp Opdrachtgever: Particulier
Ontwerp: 2014 Esther Kruit i.s.m. Mariëlle Kok en Jolijn van den Berg
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
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“Creativity is
intelligence having fun.”
Albert Einstein (1879 -1955)
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Villatuin te Oss Opdrachtgever: Particulier Ontwerp: 2008
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
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‘als je eenmaal bent gaan
houden van tuinieren, dan
gaat die liefde nooit meer
over’

Gertrude Jekyll (1843—1932)

Tuin te Macharen Opdrachtgever: Particulier
Ontwerp: 2013 Esther Kruit i.s.m. Climmy Schneider
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
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Grassentuinen

Bloem
en
tuinen
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“Die schönsten Blumen
bringt man durch zu
kleine oder zu große
Mengen um ihr Bestes. ...
Die Gefahren eines Zuviel
sind aber viel geringer
und seltener.”
Karl Foerster (1874-1970)
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Pastorietuin te Volkel Opdrachtgever: Brabant Wonen Ontwerp: 2010
Ontwerp: Esther Kruit i.s.m. Climmy Schneider
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
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Zorgtuinen
Zorginstellingen zitten niet te wach-

Tuinen bij zorginstellingen mogen niet afleiden

ten op ingewikkelde en moeilijk te

van de belangrijkste taak: het geven van zorg.

onderhouden tuinen, ze hebben wel

De tuinen moeten dus makkelijk en eenvoudig te

andere zaken te doen. Maar voor de

onderhouden zijn. De tuinen moeten veilig zijn.

bewoners zijn de tuinen bij zorgin-

Een heldere structuur in de tuin is dan essenti-

stellingen wel hun belangrijkste bui-

eel, met duidelijke looproutes en duidelijke rust-

tenwereld. Zorgtuinen moeten voor

plekken. Maar ook met duidelijke beplantingspa-

ieder een aangename en prettige

tronen en sterke planten, zodat vrijwilligers deze

ruimte zijn. Zorgtuinen hebben om

ook eenvoudig goed kunnen onderhouden.

die reden veel aandacht in de ont-

De tuin moet ook gevarieerd zijn, vooral de

werpfase nodig.

details, zoals kleur, geur, textuur en de wisseling van de seizoenen worden door de gebruikers
opgemerkt.
Kortom het creëren van een mooie tuin in een
zorgcentrum is een complexe vraagstelling.
Een tuin geeft lucht en ruimte aan het gebouw,
maar moet er ook bij passen.
Bij het statige pastorie te Volkel, waar nu een
wooneenheid van dementerenden is gevestigd,
past de tuin met zijn gebogen lijnen en niervormige gazons.
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Healing environment:
tuinen voor het “wel” zijn

Terras bij zorgcentrum de Wellen in Oss
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Bij moderne complexen zijn de tuinen eigentijdser in materialisering en vorm. Bij zorgcomplex De Wellen in Oss is
vanaf het terras een prachtige bloemenborder te zien, die
overgaat in een langgerekt gazon. Het terras geeft hierdoor geborgenheid en de entree van het zorgcomplex oogt
zeer feestelijk.

Tuin de Wellen te Oss Opdrachtgever: Brabant Wonen Ontwerp: 2013
Ontwerp: Esther Kruit i.s.m. Climmy Schneider
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
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Bostuin te Oss Opdrachtgever: Particulier Ontwerp: 2008
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
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Bostuinen

Tuinen in het bos zijn bij heet weer heerlijk koel. Bomen vangen temperatuurverschillen goed op, maar onder bomen groeit niet alles.
Omdat we beiden een schaduwrijke tuin hebben, weten we door het vele
ervaren en uitproberen precies wat wel en niet kan.
.
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Dwars door het perceel van een boerderij uit
1910 stroomt een natuurlijke beek, die het
natuurlijke deel met poel en wilgenstruweel,
scheidt van het meer cultuurlijk erf rondom de
boerderij. Daar liggen verschillende terrassen,
de moestuin en de bloementuin. Iets verder van
het huis is de boomgaard en het hooiland.
Aan de beek is een zandig terras om eens een
vuurtje te stoken. Een rondgang door de tuin als
geheel wordt elk jaar uitgemaaid.
De tuin kent een eenvoudige structuur, waarin
veranderingen en aanvullingen in de tijd goed
op te vangen zijn.

Opdrachtgever: Particulier Ontwerp: 2015 Marielle Kok i. s.m. Esther Kruit
Projectarchitect: Mariëlle Kok Status plan: Deels gerealiseerd
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Boerenerven

In rap tempo worden boerderijen in het landelijk gebied omgevormd tot wooneenheden. Men gaat graag buiten wonen voor de rust en de ruimte.
Het omringende landschap is essentieel voor de tuinbeleving, maar het geheel
moet ook in het rurale landschap passen. De sfeer van een rurale tuin is ook
echt anders dan van een stadse tuin. De materialisering is kloek en functioneel.
De indeling van de tuin is gebaseerd op de functionele indeling van een boerenerf, met een voorzijde van de boerin en een achterzijde van de boer. Het
“voor” van het boerenerf was naar binnen gericht op gezin en beslotenheid.
“Achter” was meer op de omgeving en de buitenwereld gericht. We geven een
eigentijdse draai aan de boomgaard, het bleekveld, de moestuin, de siertuin,
het weitje en de houtwallen.
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Moestuinen zijn een grote trend op
tuingebied. Maar niets is zo moeilijk als een mooie en producerende
moestuin. Gezamenlijk een moestuin
hebben, betekent samenwerken als
er veel te doen is, maar ook samen
de productie en de mislukkingen delen.
Stadsmoestuinen zijn het mooiste
voorbeeld van de participerende en
sociale maatschappij. Door samen
voedsel te verbouwen en hiervan te
genieten ontstaan levendige sociale
structuren. Men heeft iets om over te
praten, want niets is zo onvoorspelbaar als een moestuin.

Kasteeltuin Haverleij te Den Bosch Opdrachtgever: Gemeente Den Bosch
Ontwerp: 2012 Projectarchitect: Mariëlle Kok Status plan: Gerealiseerd
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Stadsmoestuinen

Overal ontslaan nu van dit soort initiatieven, het starten is niet moeilijk, maar
het in standhouden ervan wel. Voor de stadsmoestuin van Landgoed Haverleij
hebben we een heldere structuur gemaakt, die past bij een modern landgoed.
De moestuin, gelegen in een kruidenrijk hooiland, bestaat uit het motief van
een tak van de klimop. De moestuinen liggen in de bladeren, die door ligusterhagen omrand zijn. De stengel van het motief is een uitgemaaid graspad. In de
wintertijd, als de moestuin er ledig bij ligt, zorgt de structuur van het klimopmotief voor een aangenaam gezicht, als ware landart in een grote open ruimte.
Ook dan zal het mensen trekken uit nieuwsgierigheid.
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Bij Bolduc, een bedrijvenpark aan de A2 te Den
Bosch omgeeft de tuin letterlijk de gebouwen.
De tuin bestaat uit een verhoogde bank met
siergrassen en frivole bloemen. De wind speelt
altijd in deze beplanting. De rand is een geïntegreerde bank van strak beton en hout. Het terrein heeft wifi, er zijn elektriciteitspunten, men
kan buiten overal werken en overleggen. Mooie
ronde banken geven de gelegenheid om elkaar
te ontmoeten, maar ook om een meeting buiten
te organiseren. Grote acacia’s staan verspreid
over het hele terrein, een prachtig spel van licht
en schaduw op de granieten tegelvloer is te
zien.
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Kantoortuinen
Kantoortuinen zijn belangrijk voor
werknemers. Iedereen wil er tijdens
zijn werk wel even uit, het hoofd vrij
maken of even afstand nemen. Groen
geeft rust en ontspanning.
Kantoortuinen zijn ook belangrijk voor
de uitstraling van het bedrijf naar zijn
klanten. De architectuur van het gebouw en de sfeer binnen moet ons inziens naadloos overgaan in de tuin en
het terrein. Buiten is immers ook het
visitekaartje en de introductie voor
het binnen.
Eenvoudige doch zo belangrijke zaken als parkeren, de af- en aanvoer
van goederen moeten helder georganiseerd en voor een ieder duidelijk
zijn. Looproutes van bus, fiets en auto
naar het kantoor moeten direct zijn,
en prettig en veilig zijn zowel overdag
als ’s avonds.

Bedrijvenpark Bolduc te Den Bosch Opdrachtgever: Achmea vastgoed BV
Ontwerp: 2014-2015 Esther Kruit i.s.m. Climmy Schneider
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd in juni 2015
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Lindenbomen:
symbolen van trouw

Opdrachtgever: Tuinwerkgroep Katwijk Ontwerp: 2014-2015
Ontwerp: Esther Kruit i.s.m. Mariëlle Kok Projectarchitect: Esther Kruit
Status plan: Gerealiseerd
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Kerktuinen
Kerktuinen zijn vaak plekken van bezinning, van rust en zingeving.
Bijzonder in deze tuinen is christelijke
symboliek in het ontwerp en in het
sortiment.

Het sortiment van de moderne kerktuin rondom de kerk in Rijsbergen (ontwerp
2000) kent vele vaste planten, die in de liturgie gebruikt worden, bijvoorbeeld
akeleien, lelietjes van Dalen en blanke lelies bij Maria feestdagen en Buxus bij
het Palmpasen. Op deze manier is de omgang door de tuin rond de kerk ook
een rondgang door het kerkelijk jaar.
In de kerktuin van Katwijk was de betekenis van zowel het bomen-, heesterals vaste planten sortiment geheel verloren gegaan. Deze laag in het ontwerp
is door ons bureau weer herontdekt en gebruikt in het renovatieplan. Het renovatieplan bestond uit het openen van een deel van de tuin naar het landschap
toe, het creëren van een omgeving rond de Lourdesgrot en het inbedden van
de statiën en de route naar de Calvarieberg. De tuin geeft aan de bezoeker,
rust, contemplatie en hoop.
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Kerktuin te Berghem Opdrachtgever: Gemeente Oss
Ontwerp: 2007-2010 Esther Kruit i.s.m. Climmy Schneider
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
42
42

43

