
Een moderne villatuin waar alles draait om een strakke vormgeving in een natuurlijke 

setting. John de Zoete van Groenregie: ‘Dat natuurlijke komt terug in de beplanting en de 

zwemvijver, maar bijvoorbeeld ook in het gebruik van grind en Braziliaans natuursteen.’

TEKST EMIEL VAN DEN BERG | FOTOGRAFIE CAROLINE PIEK 

Aandacht voor
de natuur

Moderne tuin in Capelle aan den IJssel V erantwoordelijk voor het ontwerp van deze moderne 
villa aan een landelijke weg in Capelle aan den IJssel is 
Friso Woudstra Architecten. Groenregie realiseerde de 
omliggende tuin. De nieuwgebouwde woning kwam op 

de plaats waar ooit de oude stond en veel van de bestaande tuin 
bleef daarbij gespaard. ‘Door met name de bomen te behouden en 
sommige te verplaatsen, is er vanaf dag één meteen een volwassen 
uitstraling’, vertelt John de Zoete. Hij is eigenaar van Groenregie en 
realiseert al bijna 30 jaar de mooiste groenprojecten in binnen- en 
buitenland. Het bedrijf fungeert daarbij als onmisbare schakel tus-
sen de diverse ontwerpers en uitvoerende partijen waarmee het 
samenwerkt. Extra bij deze tuin is nog dat de forse tuinen van de 
buurhuizen al flink begroeid zijn. ‘Een droomscenario voor elke 
nieuw aan te leggen tuin.’ Het eindresultaat is een modern ogende 
en op een natuurlijke manier aangeplante tuin, naadloos aanslui-
tend op de sfeer van de stijlvolle lichte woning met rieten kap én de 
groene omgeving.
De tuineigenaren hadden bij de startfase verschillende wensen.  
De tuin moest een moderne uitstraling krijgen met een strakke lijn-
voering, de invulling daarentegen mocht natuurlijk ogen.  
Dat komt terug in de beplanting en in het materiaalgebruik. Bij-
voorbeeld grind en natuursteen tegels. Als tegenhanger maakten 
we brede betonnen traptreden naar het gazon.’ Verder was er de 
wens om veel speelruimte voor de kinderen te creëren, vandaar het 

grote gazon, en een plek om te zwemmen. ‘Geen traditioneel zwem-
bad, dat vonden de eigenaren niet mooi. We kozen voor een veel 
natuurlijker ogende zwemvijver.’

SERENE BINNENTUIN 
Belangrijk tuinonderdeel is de gedeeltelijk overkapte ‘binnentuin’, 
dicht tegen de achtergevel van het huis. De zijde bij het huis is 
geheel open gehouden, de achterzijde is afgesloten met glasplaten 
zodat het zicht op de grote achtertuin vanuit de huiskamer goed 
behouden bleef. ‘In die binnentuin heerst een serene sfeer.  
De afwerking is strak, net als bij het huis.’ Binnentuin en terras lig-
gen wat hoger dan het gazon waarin de zwemvijver is aangelegd. 
Met de al genoemde traptreden van gevlinderd beton is het hoogte-
verschil opgevangen en op het terras liggen grote tegels van Brazi-
liaans natuursteen. Ook de staptegels in het gazon zijn van deze 
natuursteen. 
De wanden van de zwemvijver zijn gemaakt van duurzaam hard-
hout bekleed met een EPDM-folie. Voor de afwerkingen van de ran-
den is een strak metalen U-profiel gebruikt. Het water wordt rond-
gepompt en stroomt door een biologische filter met 
moerasbeplanting waardoor het kraakhelder blijft. Aan de linker-
zijde van de grote zwemvijver staat een ‘poolhouse’, passend bij de 
architectuur van de woning. Aangrenzend ligt een ruime vlonder 
van onderhoudsarm composiet. Het poolhouse is compleet uitge-
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rust met een keuken en buitendouche en is zodoende een fijne plek 
voor ontspanning, gezelligheid en zwemplezier. Aan de andere zijde 
van de vijver ligt een brede strook gazon en ook verder in de tuin 
speelt gazon een prominente rol. Bewust is er een onderbreking in 
de vorm van een langwerpige vasteplantenborder, om te voorkomen 
dat het gazon een te grote open vlakte wordt. Naar achter toe gaat 
het gazon over in een bloemenweide, voor het landelijke karakter. 
‘Een robotmaaier houdt het gazon kort. In de bloemenweide, waar 
onder diverse fruitbomen verschillende weidebloemen groeien, 
maaien we slechts een paar keer per jaar. Die weide zorgt voor kleur 
in de verte.’ De bloemenweide was ook een wens van de opdrachtge-
ver. ‘De tuineigenaresse had een moodboard gemaakt met daarop 
veel plantensoorten die in zo’n bloemenweide horen.’

KLEUR IN ELK SEIZOEN
Het door de tuineigenaresse gepresenteerde moodboard liet ook 
duidelijk de wens zien van bloemen in blauwpaarse tinten. Die 
kleurstelling vond ze belangrijk. De weelderige border evenwijdig 
aan het zwembad bestaat daarom uit het siergras Stipa tenuifolia 
‘Ponytails’ – voor de natuurlijke ‘look’ – gemengd met het paars en 
blauw van Salvia nemorosa ‘Caradonna’ en Nepeta x faassenii ‘Six 
Hills Giant’. In het voorjaar bloeit hier Tulipa ‘Queen of Night’. Aan 
de voorzijde van de vijver zijn twee vakken gevuld met de donker-
blauwe Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ en Allium ‘Purple  

Sensation’. Aan de achterzijde groeit wederom Salvia nemorosa 
‘Caradonna’, hier gemengd met Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’. 
Links en rechts van de tuin staan hoge hagen om de benodigde pri-
vacy bij het huis te garanderen. Daarbij viel de keuze op beuk en 
Portugese laurier (Prunus lusitanica). ‘De eerste met een elk seizoen 
wisselende aanblik, de tweede jaarrond vrijwel hetzelfde.’  
De bestaande boomgaard achter de zwemvijver bleef grotendeels 
behouden, er kwam wel extra hoge beplanting op de erfgrens achter 
en links in de vorm van bosplantsoen met Ligustrum ovalifolium, 
Philadelphus coronarius, Syringa vulgaris en Cornus stolonifera ‘Flavira-
mea’ om minder mooie omgevingsobjecten aan het oog te onttrek-
ken. Deze makkelijke groeiers zijn gecombineerd met Salix alba, 
knotwilg, en Populus tremula, ratelpopulier. Bomen met een natuur-
lijke uitstraling. Voor een rijke voorjaarsbloei hebben we nog een 
Magnolia kobus geplaatst.’
Blauw komt terug in de blauweregen (Wisteria sinensis ‘Prolific’) die 
samen met de pastelblauwe Clematis viticella ‘Betty Corning’ aan de 
zwarte pergola groeit. Ook aan de schaduwkant van het huis is 
blauw en paars te vinden. Tussen diverse varens groeien onder 
andere Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ en Liriope muscari ‘Money-
maker’. De eerste bloeit in het vroege voorjaar, de tweede is een 
echte nazomerbloeier. Afgewisseld is er met de blauwgrijsbladige 
Hosta ‘Halcyon’. Extra is nog het verkleurende blad in de herfst. Zo 
groeit in de binnentuin een Acer palmatum ‘Osakasuki’ – ‘met zijn 

herfstkleur mooi afstekend tegen de witte muur van de woning’  
– en enkele nog bescheiden Quercus palustris hebben de ruimte om 
zich tot forse bomen te ontwikkelen.
Aan de voorzijde van de woning is de tuin heel rustig gehouden.  
De inrichting is functioneel met voldoende parkeerruimte en een 
duidelijke entree naar de woning. Een nieuw geplaatst en op maat 
gemaakt metalen toegangshek, bestrating van wederom Brazili-
aans natuursteen afgewisseld met riviergrind, stevige taxus-wol-
ken, wintergroene bodembedekkers en paarse sieruien zorgen voor 
een perfect plaatje.

OP MAAT GEZAAGDE LEISTEEN 
De eerder genoemde grote natuursteentegels komen van Trivium. 
‘Het gaat om Braziliaans leisteen, een natuursteen opgebouwd uit 
verschillende lagen van dezelfde kleur’, legt Niels in ’t Veen uit. 
Groot voordeel van de tegels vindt hij dat ze niet verkleuren, in 
Nederland kan de kleur van veel tegels door vocht en UV-straling 
immers behoorlijk vervagen. Trivium bestelt de tegels op maat en 
rechtstreeks bij een groeve in Brazilië, zonder tussenkomst van 
handelaren, importeurs of agentschappen. ‘Dat maakt het zo mak-
kelijk om elke maat te kunnen leveren in elke gewenste aantal. 
Uiteraard zijn ook traptreden en zwembadranden te leveren.’  
De rechtstreekse lijn met de groeve drukt uiteraard de kostprijs, 
onder andere vanwege het feit dat er op de route naar de eind-

bestemming nooit af- en opgestapeld hoeft te worden. In de regel 
zijn de tegels 2,5 cm dik, maar ook dat is op verzoek aan te passen. 
‘Dunner leveren we ze niet, dan zijn ze eenvoudigweg te kwetsbaar. 
Dikker gebeurt soms op plaatsen waar de belasting groot is.’ 
Trivium heeft een wereldwijd netwerk van groeves en werkt veel 
samen met Groenregie. Beide hebben altijd overleg om bij elke tuin 
de meest ideale tegel te kunnen leveren. ‘Van deze Braziliaanse  
leisteen is nog belangrijk te weten dat ze standaard antislip zijn, de 
tegel is van zichzelf al wat stroef. Zeker goed toepasbaar dus rond 
zwembaden en vijvers. En schoonmaken is simpel, dat gebeurt jaar-
lijks met enkel wat water.’ ❧
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2629 HH Delft
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www.triviumceramics.com
Bezoek showroom op afspraak.
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