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Een tuin voor 
alle seizoenen

“De natuur moet dominant zijn”

T
u
in



De Oisterwijkse binnenhuisarchitecte Nanne Schuiveling woont in een fraaie  

bungalow in het bos. De woning staat op een flink perceel net buiten de bebouwde kom 

van de Brabantse gemeente. Uiteraard is het ontwerp van haar tuin van eigen hand. 

“Het uitgangspunt voor het ontwerp van de tuin was het huis”, legt Nanne uit. “In 

dit klimaat verblijf je nou eenmaal meer binnen dan buiten. Maar je zoekt wel naar 

de verbanden tussen de twee. Er moet een balans zijn tussen de woning en de tuin.”

“We zijn hier vijf jaar geleden komen 

wonen”, zegt Nanne. “We kochten het 

perceel als bouwgrond. Iedereen dacht dat 

we de bungalow zouden slopen, maar we 

hebben hem grondig verbouwd.  

Hij was ongeveer veertig jaar oud en zag 

er echt uit zoals je van de jaren 70 kunt 

verwachten: veel donkerbruin. Geïnspireerd 

op de bungalows van de Amerikaanse 

architect Frank Lloyd Wright, de ‘prairie 

houses’, hebben we het huis een heel 

andere uitstraling gegeven. Vooral door 

het verhogen van het dak. En uiteraard 

overheerst nu het wit en het licht. De 

bungalow is nu heel transparant en open.”

Seizoenen

“Na de verbouwing ben ik me gaan richten 

op de tuin. Ik vind sowieso dat je een tuin 

pas kunt aanpakken als je ergens een jaar 

woont. Je moet alle seizoenen hebben mee-

gemaakt om een tuin te kunnen ‘doorgron-

den’; waar wil je in de tuin zitten, waar wil 

je afstand ten opzichte van je huis?  

Tekst: Joost Klaverdijk

Fotografie: inpettofotografisch.nl
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Die vragen kun je pas beoordelen als je een 

tuin een jaar lang hebt meegemaakt.”

“Na dat jaar ging ik aan de slag. Welbe-

schouwd was de tuin een puinhoop. Er was 

geen duidelijke structuur. De grote bomen 

waren een gegeven; die heb ik laten staan. 

Net als enkele rododendrons. Daar heeft 

de natuur de overhand, is ze belangrijker 

dan de architectuur. Maar verder wilde ik 

alles veranderen. Ik concentreerde me eerst 

vooral op de zichtlijnen. Het smalle pad 

bijvoorbeeld, loopt door tot in het huis.  

Op die manier krijg je ook de verbanden 

tussen binnen en buiten. Verder hebben 

we een aantal terrassen, die zijn gesitueerd 

naar de zonbehoefte. Aan de voorkant 

hebben we een terras in de ochtendzon. 

Op warme zomerdagen zitten we vaak op 

het terras aan de achterkant. De loofbomen 

bieden beschutting tegen de felle zon en het 

terras is op een flinke afstand van het huis 

gesitueerd. Dat heeft als voordeel dat je ook 

eens van wat verder weg naar je woning 

kijkt. Maar een van mijn favoriete plekken 

is de veranda, tegen het huis aan. Daar heb 

ik een buitenhaard laten plaatsen. Door 

de weersbestendige buitenvitrage kunnen 

we op koudere avonden de warmte van die 

haard goed vasthouden. Zo kunnen we van 

april tot eind oktober lekker buiten eten!”

Verschillen

“Wat deze tuin ook mooi maakt, zijn de 

niveauverschillen. Het valt misschien niet 

zo direct op, maar de terrassen zijn wat ver-

hoogd aangelegd. Niet te rigoureus, want het 

moet in verhouding zijn met de maatvoering 

van de bungalow. Het is natuurlijk een grote 

tuin, dan kun je makkelijker met hoogtever-

schillen werken. Het perceel meet zo’n 4.000 

m2, waarvan het huis ongeveer een achtste 

is. Wat de beplanting betreft, heb ik vooral 

geselecteerd op hoogte en kleur. Ik heb veel 

beukenhaag geplant, omdat die ook in de 

winter het blad vasthoudt en dan een mooie 
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Tuintips van Nanne Schuiveling

Met het buitenseizoen weer voor de deur 

laat Nanne haar licht schijnen over enkele 

tips voor de tuin.

“Wat opvalt aan de nieuwste trends, is dat er 

opvallend veel groen is, met ruim baan voor 

bijen, vlinders en andere insecten”, weet 

Nanne. “De tijd van grotendeels betegelde 

tuinen loopt echt op zijn eind. De tuin is er 

vooral om te ontspannen en te genieten, en 

waar kan dat nu beter dan in het groen?”

“Vlinders en andere insecten dragen bij aan 

de natuurlijke uitstraling van de tuin.  

Ze worden gelokt met ‘insectenhotels’ en 

bloemrijke borders. Dat betekent meer 

borders met bloemen, vaak in één kleur 

of ton sur ton. Er mag ook weer in de tuin 

gewroet worden. Niet dat het moet, maar het 

kan. En dat voelt goed …”

“De ‘vergroening’ van de tuin gaat overigens 

hand in hand met de laatste ontwikkelingen 

op technologisch gebied; denk eens aan een 

tuin-app voor op je smartphone!”

Kas
 

“Het zelf verbouwen van kruiden, groen-

ten en bijvoorbeeld citrusboompjes in een 

zelfregulerende kas hoort bij het natuurijker 

leven en beleven”, vervolgt Nanne. “Zo kun 

je tegenwoordig al aardig opgekweekte plan-

ten en kruiden kopen die geschikt zijn voor 

in een mooie kas.” 

“Als interieurarchitect word ik door veel 

klanten gevraagd om ook de tuin onder 

handen te nemen. Mijn idee is dan altijd 

om het ‘binnen’ mooi in het ‘buiten’ te laten 

overlopen. Het lijnenspel wordt op een pret-

tige en ruimtelijke manier doorgevoerd naar 

buiten. De tuin wordt zo meer onderdeel van 

het wonen. 

De veranda wordt de buitenkamer, en door 

bijvoorbeeld buitenvitrage te gebruiken, sluit 

je de veranda af. Zo heb je een extra kamer!”

“Het buitenmeubilair, dat de laatste jaren 

vooral blokvormig was, wordt meer orga-

nisch van vorm. De mooie, glooiende lijnen 

maken het geheel veel vriendelijker en 

natuurlijker. Ook deze meubels kun je goed 

aankleden met kussens van outdoorstoffen.” 

Als trends voor mensen met een kleinere 

tuin ziet Nanne veel in groen verticaal  

tuinieren en grotere, vaste loungebanken.

Buitenbios
 

“Onze woning lijkt zich steeds meer naar 

buiten te verplaatsen; naast de buitenmeubels 

hebben we professionele buitenkeukens. 

Nieuw is het buitenbehang: kijk maar eens 

naar de laatste collectie van Wall & Decò … 

Helemaal nieuw in Nederland is de Tuinbios. 

Dat is voor 2013 echt een ‘must-have’ …  

Intra Wellness heeft de primeur voor ons 

land en voorlopig is de tuinbioscoop alleen 

daar verkrijgbaar.”

roestbruine kleur geeft. De border bij een 

van de terrassen staat vol met witte planten, 

zoals hortensia’s en witte winteranemonen. 

Dat geeft het hele jaar door kleur, prachtig. 

Andere borders zijn weer overwegend paars, 

of knalroze. Het hele seizoen staat er in mijn 

tuin van alles in bloei. Waar ik ook bewust 

voor heb gekozen, zijn borders met planten 

die insecten aantrekken. Vlinders, bijen, van 

alles vliegt er ’s zomers rond. Dat maakt de 

tuin veel levendiger. Achter in de tuin komt 

nog een kas waar ik zelf wat groente ga  

verbouwen. Dat past goed in de trend van 

‘weet wat je eet’.”

Wandelen
 

“Het valt me vaak op dat mensen met grote 

huizen of tuinen een heel hoog hek als 

afscheiding gebruiken. Daar heb ik opzet-

telijk niet voor gekozen. Mijn entreepoort 

– uiteraard een eigen ontwerp – is bewust 

laag en uitnodigend. Ik ontvang hier ook 

klanten, mijn kantoor staat bij de bunga-

low. Die mensen wil ik niet afschrikken 

door een hoog hekwerk ...” 

“Het is een tuin waarin je echt kunt wan-

delen”, besluit Nanne. “Je kunt via het ene 

pad de tuin inlopen, en via een ander pad 

weer terug.  

Het einde van de tuin loopt naadloos over 

in het bos. Daardoor wordt mijn tuin ook 

bezocht door uilen en eekhoorntjes. Af en 

toe zien we zelfs een hert!”  
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Wat de beplanting betreft, heb ik vooral geselecteerd op hoogte en kleur


