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De Bloeimeesters
DROOMTUIN: WEELDERIG PERCEEL IN DE POLDER
De eigenaars van deze woonark in Weesp kochten het huis als buitenverblijf om hun drukke leven in de stad te 
 ontvluchten. Belangrijke wensen daarin waren de tuin en de mogelijkheid om midden in de natuur te kunnen genieten 
van het groen. Het ontwerp werd toevertrouwd aan Arjan Boekel, zelfstandig tuinarchitect en lid van coöperatie De 
Bloeimeesters. Wandel met ons mee door deze atypische tuin, die stap voor stap steeds mooier wordt totdat je er 
haast niet meer weg wilt.

Een tuin vol rijke plekken om te zitten, altijd omarmd 
door weelderig groen. En een plek die de kracht en 
schoonheid van de natuur laat zien. Het is kenmerkend 
voor de stijl van De Bloeimeesters. Arjan: “Ik zoek een 
goede balans tussen functionele ruimte en groen, 
 beplanting en natuur. Die twee vormen samen een 
eenheid in de tuinen die we maken. Dat zie je in Weesp 
terug. Waar je ook zit in de tuin, je voelt altijd dat je 
tussen de beplanting zit. Naar die natuurbeleving zijn 
we altijd op zoek.”

SCHUILEN IN DE LUWTE
Wat waren de uitgangspunten van deze tuin? “De eigenaars wilden 
graag een weelderige tuin met verschillende zitplekken, waaronder een 
overdekte plek met een haard. Een andere wens was een buitenkeuken. 
Daarnaast grenst de tuin aan een rivier dus we wilden op verschillende 
plekken contact maken met het water.” De woning ligt in een polderlandschap 
waar het flink kan waaien. “We hebben een buffer gecreëerd door hogere 
beplanting rondom, waardoor een binnentuin is ontstaan die luwte biedt 
als het weer onstuimig is.” Binnen die geborgen setting heeft Arjan 
 geprobeerd een mooie balans te creëren tussen architectuur en natuur, 
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door een aantal sterke, heldere lijnen aan te brengen. “Bijvoorbeeld het 
brede looppad, dat een hoofdas door de hele tuin vormt en de tuin 
 verbindt met de moderne woonark. Het refereert ook aan de strakke 
 lange lijnen van de polder. Dwars op het looppad zijn juist kleine slinger-
paadjes gecreëerd waardoor je een rondje kunt lopen in de tuin.”

ONDERHOUDSARM, EN DAARDOOR RIJK
Opvallend is ook dat de tuin geen gazon heeft. Dit is opnieuw een  bewuste 
keuze. “De eigenaars zochten een weekendverblijf waar ze echt die 

 natuurbeleving konden hebben. Deze tuin brengt voor 
hen weinig onderhoud met zich mee, waardoor ze er 
zoveel mogelijk van kunnen genieten als ze er zijn.” De 
tuin herbergt drie hoofdterrassen, die extra intiem 
aanvoelen door hoge grassen en groen eromheen. 
“Het versterkt het gevoel van luwte en geborgenheid. 
Er is een balans gezocht tussen strak en los, tussen 
spannend en overzichtelijk, tussen romantisch en 
 modern.”

IEDER SEIZOEN ANDERS
Bij de keuze voor de beplanting heeft Arjan er specifiek op gelet dat er elk 
seizoen iets anders gebeurt. De tuin heeft daardoor veel dynamiek. “De 
foto’s zijn genomen in de herfst, dan is de tuin wat rommeliger en wilder. 
In de winter is de beplanting redelijk kaal, al is er wel een omzoming van 
groenblijvende planten. Ook dit is bewust, aangezien deze mensen er in 
de winter weinig zijn. Maar het is ook om ervoor te zorgen dat je de 
 verschuiving van seizoenen ervaart. Het geeft een gevoel van rijkdom om 
dit zo bewust mee te maken.” 

Na de winter gaat de snoeischaar er rigorreus doorheen. “We knippen alle 
oude planten af en alles begint van voren af aan, bijna als eb en vloed.” 
Vanaf begin maart komt de tuin tot leven en zie je elke maand nieuwe 
planten groeien en in bloei komen. Met een soort climax in de zomer, 
als vele grassen en kleurrijke bloemen weelderig bloeien. “Je ziet hier ’s 
zomers enorm veel kleur en wordt  omringd door wuivende grassen en 
bloeiende planten. Dan kun je de natuur hier echt inademen!” Leuk is 
ook dat de tuin in het voorjaar vrij overzichtelijk is, en uitgroeit tot een 
perceel waarop je in de zomer en herfst echt kunt ronddwalen. 

NATUURLIJKE MATERIALEN
Ook het gebruikte materiaal in de tuin is zoveel mogelijk natuurlijk. Op het 
hoofdpad liggen keramische tegels, het terras bij de veranda bestaat 

uit natuurstenen flagstones. Voor de slingerende zij-
paadjes is grind gebruikt. Verder liggen er bij het water 
robuuste houten planken. “Vier natuurlijke materialen 
die goed matchen met elkaar, maar toch elk een eigen 
karakter hebben.”

Heel speciaal is dat de tuin eruitziet als een ruig stuk 
natuur waar her en der beplanting is weggehaald om 
ruimte te maken voor de terrassen. Het omgekeerde is 
echter waar. “Alle beplanting is nieuw, alleen de oude 
knotwilg stond er al. Door het aanbrengen van 
 verschillende maten en lagen zag deze jonge tuin er 
direct volwassen uit.” Het eindresultaat is zo geslaagd 
dat de eigenaars dikwijls meer in hun buitenverblijf 
vertoeven dan in hun eigen huis. 


