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Krachtige lijnvoering 
weelderige invulling

Bijzonder, verrassend en mooi afgestemd op de belevingswereld van mens, 
woning en omgeving. In die visie schuilt Jorine Boogaards kracht. Als tuinarchitect 
en landschapsontwerper creëert zij tuinen en buitenruimtes die tot de verbeelding 
spreken. Altijd met een unieke vormgeving en een grote zintuiglijke expressie. 
Deze tuinrealisatie bij een moderne woning is daar het schoolvoorbeeld van.

tekst | Peggy Van de Auwera     foto | ?????

Verlichting 
De verlichting onderstreept de schoonheid van het 
ontwerp en zet de tuinbeleving na zonsondergang verder. 
Bij valavond oogt de woning als een baken van licht, te 
midden van een zee van groen.
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De opdrachtgevers lieten hun woning grondig 
verbouwen, en beslisten om meteen ook de tuin 
een totale make-over te geven. Via Google kwa-
men ze terecht op de website van Buro Floris, het 
tuinontwerpbedrijf van Jorine Boogaard. Haar 
stijl, filosofie en aanpak sprak hen direct aan. 
Tijdens de eerste kennismaking zaten ze snel op 
dezelfde golflengte. Jorine Boogaard: “Het ver-
trouwen van de bewoners was zo groot dat ze 
alles uit handen durfden te geven. Carte blanche 
krijgen is fijn. Zonder al te veel sturing of bijstu-
ring van de klant, kun je wat meer lef tonen. Hen 
verrassen ook, met keuzes die ze zelf wellicht 
niet zouden maken.”

Creatief met hoogteverschillen
Veel eisen hadden de bewoners niet. “Ze wilden 
graag veel kleur. Het lelietje-van-dalen mocht 
absoluut niet ontbreken. En de oppervlakte van de 
tuin wilden ze beter ervaren en benutten. De tuin 
lag er verwaarloosd bij en leek een stuk kleiner dan 
hij in werkelijkheid is. Het is een moderne tuin ge-
worden met voldoende kleur en meerdere plekjes 
om te vertoeven. Ook belangrijk: het stel wilde zo 
lang mogelijk van hun tuin kunnen genieten.”

Met die wensen in het achterhoofd, ging Jorine aan 
het schetsen. De grootste uitdaging: hoogtever-
schillen. Een schijnbare moeilijkheid veranderen 
in een troef? Een kolfje naar de hand van Jorine! 
“Ik moest er creatief mee aan de slag gaan en re-
kening houden met later. Deze mensen willen hier 
oud worden. Het mocht dus geen ‘hindernissen-
parcours’ zijn dat de flow zou belemmeren.”

Niet simpel, want de tuin loopt schuin af van de 
ene naar de andere kant. En ook tussen de voor- en 
achtertuin is er een hoogteverschil. Om die ver-
schillen op te vangen, ging de voorkeur naar grote 
tegels. “De betontegels van Ebema doen het hier 
uitstekend. Met hun fluweelzachte uitstraling en 
touch scheppen ze een rustige sfeer. Ruimtelijk 
ook, dankzij de grote afmetingen. Door dat materi-
aal consequent te herhalen – ook in de traptreden 
– creëer je een tijdloze en ingetogen expressie.”

Ingetogen beleving en beweging
Rust en ruimtelijkheid – twee kenmerken die over-
heersen in deze tuin, en precies wat de bewoners 
zochten qua beleving. Toch oogt deze tuin alles-
behalve monotoon. Jorine houdt ervan om voor 
beweging te zorgen, met verrassingseffecten en 
boeiende verhoudingen tussen strak en organisch. 
Ook kleurverschillen dragen bij tot een buiten-
ruimte die ‘spreekt’. “Het zachte grijs van de ver-
harding contrasteert met de groene graszones en 
het bamboehout. Een duurzame houtsoort die zijn 
warme uitstraling behoudt, ook als ze mettertijd 
wat grijzer wordt.”

Zowel de berging als het overdekte terras werden 
met bamboe bekleed. De vloer van het terras is ook 
uitgevoerd in bamboe, maar dan in een iets don-
kerdere tint. Een ander materiaal dat in dit ontwerp 
een bescheiden plekje kreeg: grijze klinkers in de 
voortuin en op het pad dat van voor naar achter 
loopt. Helemaal achterin de tuin plaatste Jorine 
nog een vlonderterras. Een aangenaam zitplekje 
om tot rust te komen, omzoomd door hoge bomen 
die privacy garanderen. 

Jorine houdt ervan om voor beweging te 
zorgen, met verrassingseffecten 
en boeiende verhoudingen 
tussen strak en organisch.
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Het overdekte terras 
Het overdekte terras is door zijn openheid maximaal 
betrokken bij de tuin. Tegelijk ervaar je hier een geborgen 
gevoel dankzij de warme tinten van de materialen, met 
bamboe als sfeermaker. 
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Groene weelde in 
doordachte verhoudingen
Wat dit ontwerp zo bijzonder maakt, is het gevoel 
van ‘omarming’. De plaatsing van de tegels, de 
aangebrachte vormen en lijnen, de beplanting ... ze 
lijken op innemende wijze vervlochten. Elkaar lief-
devol omhelzend, maar dan zonder beklemmend 
te zijn. Die interactie maakt een groot oppervlak 
wat speelser, boeiender en dynamischer. 

Sommige planten en struiken lijken op te doemen 
uit de verharding – contrastrijk en toch harmo-
nieus. Andere staan zij aan zij met de paden en de 
graspartij. Nog andere tonen zich van hun uitbun-
digste kant, sierlijk wuivend en trots opgericht. 
Tussen de vele tinten groen en de diverse bladvor-
men en texturen, heerst een fijne samenhang. De 
grote botanische diversiteit verzekert een levendig 
schouwspel in alle seizoenen.

Voor de beplanting had Jorine twee uitgangs-
punten. “In de herfst en de winter de kleur van 
de woning oppakken, en een mix van 30 procent 
vaste planten en 70 procent siergrassen. Zo zou er 
maximale rust en eenheid heersen. Omdat de be-
woners graag veel kleur wilden, vonden ze dat idee 
best spannend.”

Het ‘experiment’ is alleszins geslaagd. De gelige en 
zachtbruine tinten van de siergrassen passen uit-
stekend bij de kleur van de langwerpige bakstenen 
en het bamboehout. Terwijl de bloeiende planten 
en kleurrijke bloemen deze tuin extra verleidings-
kracht geven. Let vooral op de vrolijke toefjes paars 

en geel die tussen de grassen komen ‘piepen’. Hier 
heerst een optimaal evenwicht tussen de strakke 
basis en verharding enerzijds, en de overvloedige 
natuurpracht anderzijds.

Aansluiting bij leefstijl
Afstemming tussen architectuur en buitenruimte 
was voor de bewoners geen must, maar voor Jorine 
dan weer wel. Huis en tuin moeten één geheel vor-
men, in elkaar overvloeien en dezelfde taal spre-
ken. Dat zie je hier terug in de kleur- en materiaal-
keuze, net zoals in het moderne ontwerp.  

Jorine ontfermde zich trouwens van a tot z over 
deze realisatie, met inbegrip van het verlichtings-
plan. We zien subtiele up- en downlighters op de 
muren van het terras, prikspotjes die de gras-
sen uitlichten, en grondspots die de bomen in de 
schijnwerpers zetten.

Deze realisatie sluit op alle vlakken aan bij de le-
vensstijl en persoonlijkheid van de bewoners. Ze 
beleven hun tuin intens, op elk moment van de dag 
vanaf een ander plekje. En ook binnen en op het 
overdekte terras genieten ze van het uitzicht op 
wat zich buiten afspeelt. Deze tuin past bij wie zij 
zijn, bij hun woning en bij de omgeving. Een typi-
sche ‘Jorine Boogaard-tuin’: modern vormgege-
ven, met veel sfeer en een uniek thuisgevoel. Een 
toevluchtsoord om helemaal jezelf te zijn, weg van 
de dagelijkse sleur. ■

www.burofloris.nl

Vlonderterras
Het vlonderterras achterin de tuin is een fijne verrassing. 
Een beschut en intiem plekje om te verpozen, zachtjes 
omringd door een zee van wuivende siergrassen.

De grote botanische 
diversiteit verzekert een 
levendig schouwspel 
in alle seizoenen


