
Je houdt van tuinen. Van vormgeving. Van planten. En waarschijnlijk heb je al 

honderden buitenruimtes, dakterrassen en mini-paradijsjes gezien, de laatste jaren. 

Of duizenden misschien wel, in je eigen dorp en stad, op de televisie, in de vele 

magazines en heel veel boeken.

In dit boek starten we de zoektocht naar de essentie van een fraaie tuin of fraai 

dakterras. En we gaan die essentie vinden, van iedere tuin afzonderlijk.

Je vindt in dit boek onder meer de bostuin van Kristof Swinnen, de grachtentuin 

van Robert Broekema, de stadstuin van Lodewijk Baljon, de zwemtuin van Maarten 

Grasveld en de kloostertuin van Koen Aerts. 

Ook lees je over de kunsttuin van Hester Belderbos en de duintuin van Sander 

Kamsteeg. De venstertuin van Joan Hut en de tuin van Jos, de tuin van Karel en Stijn, 

de tuin van de familie Slee en van de familie Schreurs. Kleine tuinen en grote tuinen. 

We spreken voor dit boek de tuineigenaar, de tuinontwerper en de tuinaannemer. 

Want samen zijn zij de drie entiteiten die een tuin maken. Ze brengen ieder hun 

wensen en verlangens, hun kunde en kunst, hun ambacht en ambitie naar voren om 

iets moois te maken van de tuin en het dakterras.

In dit boek is de essentie van een tuin te zien en te lezen. We nemen je mee langs de 

gulden regels van de buitenruimte.

Eerder verschenen van deze auteurs

HET BESTE BUITENBOEK
De buitenruimte, of het nu om een stadstuintje, een dakterras van 

een appartement of om een plattelandstuin gaat, speelt een steeds 

belangrijkere rol in ons hectische leven. Een tuin is echter meer 

dan een verzameling planten en groen. In de meeste gevallen 

moet jouw stukje tuin afgescheiden worden van dat van de 

buren, je hebt graag een terras waarop je op zonnige dagen kunt 

luieren, maar als het te zonnig is, is zonwering onontbeerlijk. 

Of misschien wil je op frissere dagen of ’s avonds als het donker 

is toch nog van de tuin genieten. Je houdt van het geluid van 

klaterend water of van een prachtig kunstwerk in de tuin. En als 

je de ruimte hebt, dan droom je misschien van een zwembad, of 

heb je toch liever een ecologische zwemvijver?

Wie van zijn tuin een echte leeftuin wil maken om van te 

genieten, heeft oneindig veel mogelijkheden en moet constant 

keuzes maken. Maar het is niet gemakkelijk om door de bomen 

het bos te blijven zien. Het beste buitenboek vormt de volmaakte 

gids en de perfecte inspiratiebron om je tuin helemaal naar jouw 

wens in te richten. Alle aspecten van de buitenruimte – of het nu 

om een dakterras of een tuin gaat – komen zowel in tekst als in 

beeld in afzonderlijke hoofdstukken aan bod: hekwerk en haag, 

boomhut en bestrating, zonwering, verlichting, water, pergola’s, 

folly’s en buitenkeukens, kunst… De prachtige foto’s geven je 

alvast een voorproefje hoe jouw plekje eruit zou kunnen zien. 
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Standaard Uitgeverij

Wendy Hendriksen en Paul Scholte werken 

en wonen samen in Den Haag. 

Wendy is groenschrijver, fotograaf en columnist  

voor kranten en magazines. Na haar carrière 

als tuin-en landschapsontwerper, heeft zij de 

TuinAcademie en de brancheorganisatie voor 

ontwerpers en vormgevers, BRAVVO, opgericht.

Paul heeft een bureau voor grafi sche realisatie, 

Peanutsch. Hij geeft vorm aan huisstijlen, 

tentoonstellingen, websites, boeken en andere 

creatieve uitingen.
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Rond 1900 werd op het bosrijke perceel een 

kasteeltje met kapel gebouwd. Door de Eerste 

Wereldoorlog moesten de kloosterlingen vertrekken 

en de meeste kwamen in Wenen terecht. 

In 1923 komen er weer zusters in het klooster 

wonen. Daarna is nog een stuk grond met een 

woning aangekocht. De kapel is gebouwd in 1931.

Eind 2001 verliest het klooster zijn functie en 

vertrekken de laatste drie overgebleven nonnen.

Sindsdien worden de gebouwen door twee gezinnen 

bewoond, het ene gezin heeft de kerk gekocht en het 

andere woont in het klooster zelf. 

De bijgebouwen op het domein zijn zoveel mogelijk 

bewaard en hebben eventueel een nieuwe functie 

gekregen. Het betreffende perceel te mogen 

ontwerpen is meer dan geweldig. Het bestaat uit een 

domein van ongeveer tien hectare oude bossen en 

weilanden en een nonnenkloostertje met kerk. 

Koen Aerts werkt de basisstructuur van het gehele 

domein uit en ontwerpt daarbij ook de privétuin 

van het gezin dat in het klooster woont. Het klooster 

is in de regio een vrij bekende site en zeker aan de 

straatzijde moet daarom de authenticiteit bewaard 

worden.

Voor Koen heeft deze plek ook een bijzondere 

waarde. Als kind moest hij hier iedere week naar 

de kerk. Koen en zijn kleine broertje crosten dan 

op hun bmx door de achterliggende bossen van 

het ouderlijk huis, een boerderij, naar het kerkje. 

Smerig en onder de moddervlekken kwamen ze, 

dikwijls veel te laat, het kerkje binnen. De enorm 

strenge nonnetjes van deze Duitstalige kloosterorde 

konden daar niet mee lachen en mompelden dan 

iets onverstaanbaars. Dat Koen vervolgens op de 

achterste bank ook nog eens zat te giechelen met zijn 

vriendjes, maakte dat hij ook weleens een draai rond 

de oren kreeg. De nonnen zijn er al een hele tijd weg, 

maar de herinneringen zijn blijvend. 

In 1895 kocht een Duitse missionaris een bosrijk perceel 

van ruim honderd hectare, als locatie om broeders en 

zusters op te leiden. De Antwerpse tuinarchitect van 

Archi-Verde heeft met deze kloostertuin een enorm 

uitdagend project onder handen. 

Respect



106 107

De kleine Koen Aerts is zo’n jongen die altijd buiten 

bezig is, het liefst met plantjes. Hij formeert kleurige 

groepjes met plantjes die hij uit de border schept. 

Het is zo’n jongen die het jaar erop de hele boel nog 

een keer helemaal op zijn kop zet, om vervolgens 

een nóg mooiere border te gaan maken.

Koen kiest ook voor zijn studentenbaantjes steevast 

voor de groene sector en werkt onder meer in een 

tuincentrum en een bloemenzaak. Ook is hij een 

aantal jaren de Belgische accountmanager van de 

bekende Nederlandse boomkwekerij Ton van den 

Oever. De plantenkennis die hij hier opdoet, is van 

onschatbare waarde voor de rest van zijn carrière. 

Vanaf de eerste dag dat Koen zijn bureau Archi-

Verde start, kiest hij ervoor om puur voor het 

ontwerpen te gaan en niet voor het aanleggen 

of onderhouden van tuinen. Het werken voor 

particulieren heeft daarbij zijn voorkeur. 

Koen: ‘Van begin af aan zijn planten voor mij ook 

enorm belangrijk. Ik ben door mijn passie voor 

planten in de sector beland. Pas daarna is de passie 

voor architectuur gekomen. 

In mijn werk merk ik dat ik enorm geëvolueerd ben. 

De eerste jaren is er nog de “geldingsdrang” en wil je 

veel in je ontwerpen stoppen… vaak te veel. Ik merk 

dat ik nu meer rust heb gevonden en dat voel je ook 

in mijn ontwerpen: ze zijn volwassen geworden.’

De tuinarchitect heeft ondertussen zijn draai 

gevonden in de wat grotere landelijke projecten. 

Hij werkt graag mee aan de buitenruimte van 

gerestaureerde oude hoeves. Ook het integreren van 

landbouwbedrijven in het landschap en dergelijke 

vindt Koen interessant, maar ook kleine stadstuinen 

ontwerpt hij nog steeds enorm graag. 

‘Ik werk in tuinen van allerlei formaat, zolang de 

plek maar een ziel heeft’, legt Koen uit. ‘Genius 

loci is voor mij enorm belangrijk. Waar ik dan 

ook de meeste moeite mee heb, zijn de typische 

verkavelings   tuinen. Het zijn vaak zielloze plekken 

vol banaliteit. Een eerste gesprek met mijn opdracht-

gevers is vrijblijvend. Ik ga dan ook altijd naar 

de potentiële klant thuis, zodat ik de situatie ter 

plekke kan zien en kan aanvoelen. Ik ben ook een 

zeer persoonlijke ontwerper en let op alles bij 

zo’n gesprek. Lichaams taal, de architectuur en de 

inrich ting van de woning, kleding, alles heeft mijn 

aan dacht. En het moet echt klikken met de opdracht-

gevers. Als we dan effectief gaan samenwerken 

spreek ik opnieuw af met de tuineigenaren. En dan 

gaan we brainstormen. Ook dit doe ik steeds op een 

avond bij de mensen thuis, ik wil ze leren kennen. 

We praten over het gezin, over het werk, het sociale 

leven, de hobby’s en zo verder.’

Koen Aerts groeit op als boerenzoon op het Belgische platteland 
en als blijkt dat hij door zijn liefde voor het groen op zijn twaalfde alle 
Latijnse namen van de planten kent, is de stap naar de middelbare 
land- en tuinbouwschool een logisch gevolg. Daarna studeert Koen tuin- 
en landschapsarchitectuur in Vilvoorde.

Functionele esthetiek is 
de basis voor een heldere 
vormgeving.

‘Ik ontmoet veel leuke mensen in dit vak’, vertelt 

Koen verder. ‘Het is niet alleen maar “werk”. 

Toch streef ik ernaar om een louter professionele 

band op te bouwen met mijn opdrachtgevers. Ik heb 

uit ervaring geleerd dat mijn klanten echt niet per 

se mijn vrienden hoeven te zijn om een geweldige 

samenwerking te krijgen. Vriendschappelijk 

met elkaar omgaan ligt echter wel in mijn aard. 

We maken met ons bedrijf, waar drie tuinarchitecten 

werken, zo’n vijftig tuinen per jaar. En daar zitten er 

zeker een aantal bij die me om welke reden dan ook 

heel na aan het hart liggen.’

Naast ontwerpen heeft Koen regelmatig een 

zijsprongetje als prikkel voor het creatieve proces 

nodig. Al zijn nevenactiviteiten hebben ook weer 

met het groene vakgebied te maken. Zo adviseert 

hij de betonproducent Stone&Style bij de 

ontwikkeling van nieuwe producten. Ook heeft de 

tuinarchitect jarenlang voor SFEER gewerkt, hét 

lifestyle-evenement voor de particulier in België. 

Hij ontwierp voor hen de tuinhal, cateringpunten 

en meeting points. Ook is hij lid van de werkgroep 

Antwerpen Woonstad en daarnaast heeft hij 

de ontwerpwedstrijd Buitenverbeelding mee 

opgestart. Dit is een ontwerpwedstrijd voor jonge 

tuinarchitecten die maximaal vijf jaar geleden 

zijn afgestudeerd. Tevens stond Koen aan de 

wieg van Kubieke Ruimte. Dit is een soort van 

branchevereniging voor iedereen die bezig is met 

het inrichten van de buitenruimte. En in zijn vrije 

tijd is Koen graag met eten bezig en gaat hij op 

restaurant.

We vragen Koen of hij nog weleens iets nieuws 

leert: ‘Uiteraard! Wie beweert de wijsheid in pacht 

te hebben, is niet goed bezig, vrees ik! Via de media 

leer ik niet veel nieuws, des te meer via collega’s uit 

allerlei branches en dat kunnen ook architecten, 

modeontwerpers en grafische vormgevers zijn. 

Mijn inspiratie haal ik uit iedere nieuwe plek 

waar ik mag werken, uit iedere ontmoeting met 

opdrachtgevers, maar ook van dingen die ik op 

straat tegenkom, gebeurtenissen die ik meemaak, 

dingen die me raken… En dat kan van overal komen: 

kunst, literatuur, architectuur, werk van collega’s 

en zo verder. En natuurlijk ook van buitenruimten. 

Dat kunnen overigens net zo goed volkstuin-

complexen als kasteeltuinen zijn.’

Koen is niet in een modern, klassiek, trendy of wat 

voor een hokje dan ook te plaatsen. ‘Ik werk voor 

een bepaalde opdrachtgever die op een bepaalde 

plek woont en een eigen programma heeft. Dit 

maakt elk project uniek. Het maakt absoluut niet 

uit of dit modern of klassiek of wat dan ook is. 

Zolang het maar authenticiteit en ziel uitstraalt’, 

zegt Koen stellig. ‘Maar natuurlijk ken ik mijn 

klassiekers en heb ik een uitgebreide basiskennis. 

Ik hoef niet vernieuwend te zijn enkel en alleen 

om te vernieuwen. Is alles niet al een keer gedaan?’ 

besluit hij glimlachend.

Zijn stijl is gegroeid in de loop van de jaren. 

‘Och,’ zegt Koen, ‘iedereen is een kind van zijn tijd. 

Wij proberen niet te veel in te spelen op trends 

maar meer een tijdloos kader te scheppen. En is de 

wens van de opdrachtgevers ook niet geëvolueerd? 

Wij werken hoofdzakelijk voor de hoger opgeleide 

tweeverdieners. Ze hebben geen tijd voor hun 

tuin maar willen er wel optimaal van genieten, er 

vrienden ontvangen en met de kinderen spelen.’
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Jan Bartholomeeusen en de tuinarchitect van dit 

project, Koen Aerts, kennen elkaar al bijna hun 

hele leven. Ze zijn dorpsgenoten. De ouders van 

Jan hebben een grote koeien- en varkensboerderij, 

Jan groeit dan ook op als buitenmens, er is ruimte 

genoeg om te ravotten, fietsen en hutten te bouwen. 

Wanneer op een gegeven moment de broer van Jan 

de helft van vaders boerderij overneemt en koeien 

gaat houden, gaat Jan verder met de varkenshouderij. 

Een aantal jaren later maakt hij de keuze om bij een 

hoveniersbedrijf te gaan werken. Ruim tien jaar zou 

hij hier in loondienst tal van grote en kleine tuinen 

aanleggen en onderhouden. 

Hierna begint Jan voor zichzelf, hij start een eigen 

hoveniersbedrijf. Het is een eenmanszaak waar ook 

zijn vrouw Heidi meewerkt. Het bedrijf heeft in 

de loop der jaren in de werkzaamheden een keuze 

gemaakt. Stond in de eerste jaren de aanleg van de 

tuinen centraal, de laatste jaren legt het bedrijf zich 

toe op het tuinonderhoud. Inmiddels is een grote 

klantenkring opgebouwd; die specialisatie bleek een 

erg goede keuze. 

Er is geïnvesteerd in onderhoudsmaterieel en 

machines, en het hele jaar door werken zij in de 

tuinen die aan hun kunde zijn toevertrouwd.

‘We werken niet alleen samen,’ vertelt Jan, ‘ook onze 

vrije tijd brengen we samen door. We doen beiden 

al jaren aan de kruisboogsport en mennen graag de 

Fjordenpaarden van een kennis hier uit het dorp.’

‘De tuin bij het Kloostertje kende ik natuurlijk al 

van voor tot achter. Het is hier nog geen kilometer 

vandaan, ik kom hier al sinds mijn jeugd. Het was 

erg leuk nu eens op deze plek te mogen werken. 

De tuineigenaar Danny doet veel zelf in de tuin.

Van Opstal heeft alle bestrating aangelegd en wij 

hebben het grote werk aangepakt en naar aan-

leiding van het plantplan van de tuinarchitect 

de randbeplanting van buxushaagjes uitgezet. 

Daar hebben we later de filigraanachtige vaste 

planten ingeplant. De kleurkeuze is heel ingetogen 

en past goed bij de sfeer van deze plek. Er zijn 

verder een aantal heel grote bomen bijgeplant en 

ook hebben we het grasveld aangelegd. Belangrijke 

opgave was het creëren van een genuanceerder 

overgang van het bos naar de tuin. Dat effect hebben 

we weten te bereiken door forse, volwassen rododen-

drons aan te planten. De arme bosgrond hebben 

we verrijkt met zure grond en afgestrooid met 

boomschors.

Al met al een leuke klus en zelfs wanneer het een 

hele dag lang regent, zeggen we ’s avonds: wat 

hebben we het goed, we hebben nergens zoveel 

plezier, schoonheid en vrijheid als in dit beroep.’

Jan Bartholomeeusen legt de tuin aan, Mampay 
maakt de grote zwemvijver en Corné Van Opstal zorgt 
ervoor dat alle bestrating wordt gelegd.

feiten en cijfers van jan
80 uur tuinwerk zaam- •
heden
sieruien •
centranthus •
nepeta •
buxus •
rododendron •

We hebben grote bomen bijgeplant en 
sierlijke buxuswolken toegevoegd.
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Fijn buiten zijn, dat was ook een wens van de 

bewoners van dit voormalige kloostertje.

Aan de achterzijde moest er enerzijds een overgang 

gecreëerd worden naar het omliggende landschap, 

anderzijds moest er een tuin ingebracht worden voor 

een gezin met twee jonge kinderen. En natuurlijk 

zonder het karakter van de site in gevaar te brengen. 

Op het wensenlijstje stonden verder nog een boom-

gaard, een schapen- en ponyweide, een kippenweitje 

en een zwemvijver waarin je baantjes van 25 meter 

kunt trekken. Ook de twee kleine kinderen moeten 

plek genoeg hebben om te voetballen, om hun 

kampen te bouwen en op de bmx’jes rond te crossen.

Langs de zijkant van het klooster loopt een historisch 

semi-openbaar pad dat gebruikt werd door fietsers, 

wandelaars en ruiters. De nieuwe eigenaars zijn 

meer op hun privacy gesteld en door geschrankt een 

aantal groepen rododendrons over het pad heen te 

plaatsen wordt nu de doorgang ontmoedigd, maar de 

geest van het pad is in stand gehouden. 

Er is gewerkt met duurzame en tijdloze materialen, 

zoals oude gebakken klinkers, kasseien en blauwe 

hardsteen. De beplanting van de voortuin is sober en 

eenvoudig gebleven. De rechthoekige grasvlakken 

die omzoomd zijn met lage beukenhagen zijn 

geïnspireerd op de afbeeldingen van de oude 

postkaarten die ooit van het klooster en de omgeving 

zijn gemaakt.

‘We zijn dol op de enorme tamme kastanjes en 

notenbomen die achter het klooster staan’, vertelt 

Danny. ‘Rond deze bomen heeft Koen het ontwerp 

opgebouwd. De bekende klassieke patronen van 

buxusvakken, zo typerend voor een kloostertuin, 

zijn door hem geïnterpreteerd in organische 

vormen. We vinden het mooi, hoe de buxuswolken 

zich nu plooien rond de bestaande bomen en de 

overgang naar het achterliggende weiland zachter 

maken. Aan de zijkant van het gebouw is een 

klassieke boomgaard aangeplant, er stond hier zelfs 

nog een hele oude kriekelaar. Koen heeft ervoor 

gezorgd dat alle nieuw aangeplante fruitbomen 

historisch correcte soorten zijn.’

Bij het opnieuw indelen van de weilanden en 

het gedeeltelijk afzetten met kastanjehekwerk 

en hagen zijn de belangrijke zichtassen allemaal 

opengehouden, iets waar de tuineigenaren heel 

verrast over zijn. ‘Ontwerpen is een kunst’, beaamt 

Danny. Het bosgedeelte van dit domein is samen met 

de oude dreven gelaten zoals het was. Er zijn aan 

de bosrand wat krenten en hier en daar een wilde 

boskriek bijgezet.

‘Ontzettend tevreden zijn we met de zwemvijver. 

Moet je je voorstellen, midden in het weiland achter 

het klooster, op het laagste punt van het terrein, is 

er een enorme zwemvijver van wel 600 vierkante 

meter aangelegd. En 600 vierkante meter is echt 

groot. Het duurde een week voor de vijver vol water 

stond. De randen zijn zodanig afgewerkt dat het 

gras tot tegen de waterspiegel komt, het geheel 

oogt hierdoor zo naturel. 

We zijn er ontzettend blij mee, het is een geweldige 

plek geworden. En elke winter wordt er op 1 januari 

voor alle familie en vrienden een nieuwjaarsduik 

georganiseerd. Als het niet vriest natuurlijk, want 

dan gaan we schaatsen!’ 

Op het wensenlijstje van Danny staat een boomgaard, een schapen- en ponyweide, 
een kippenweitje en een zwemvijver waarin je baantjes van 25 meter kunt trekken. 
Ook zijn twee kinderen moeten plek genoeg hebben om te voetballen, om hun 
kampen te bouwen en op de bmx’jes rond te crossen.

We zijn dol op de enorme tamme kastanjes en 
notenbomen die achter het klooster staan.
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