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Een weelderige seizoenentuin die vernuftig is ingedeeld. Ook 
alle restruimte van het langwerpige perceel, aan het einde 
van een woonblok, is omgetoverd tot tuin. Er is heel efficiënt 
omgegaan met deze lastig in te delen ruimte. De eigenaars 
wilden een tuin die als één geheel oogt, met het achterliggende 
landschap als decor. Het resultaat is een (be)leeftuin met een 

zwemvijver en drie terrassen 
met een border, die vloeiend 
overgaat in het landschap.
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Deze aflevering van Gespot is helemaal 
gewijd aan de Tuin van het Jaar 2014. Deze 
tuin werd in Woudrichem gerealiseerd door 
De Rooy Hoveniers. In het volgende nummer 

van G&B besteden we aandacht aan andere 
tuinen die hoge ogen gooiden bij de verkie-
zing van Tuin van het Jaar 2014.

De winnende tuin is een bijzonder geslaagde 
mix van historische en moderne elementen. 
Volgens een jury van deskundigen, waarin 
ook G&B was vertegenwoordigd, getuigt het 
architectonisch sterke ontwerp van kennis en 

vakmanschap. Opvallend zijn de blokhaagbeuk 
op stam, die diepte schept; de fraaie borders; 
de gecreëerde tuinkamers, en de uitdagende 
lijnen - zoals de dubbele hagen met diverse 
hoogtes - die overal in de tuin
De eerste reacties van de jury op deze 
ecologische leeftuin in Eefde van Eco-Care 
luidden: ”Liefdevolle, hybride natuurtuin met 
schilderachtige doorkijkjes. Een rustige, 
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De hovenier had graag houten vlonders 
toegepast langs de zwemvijver. Maar van-
wege slechte ervaringen met gladde vlonders 
in de tuin bij hun vorige woning wilden 

de eigenaars geen hout. In plaats daarvan 
kwamen er grijze tegels met ingelegde 
stenen, die mooi aansluiten bij de muren 
van het huis. De jonge ontwerper die het 
beplantingsplan heeft bedacht, is duidelijk 
een fan van Piet Oudolf. Er zijn prachtige 
combinaties. Het groen en de niet-levende 
materialen verhouden zich als yin en yang, 
als twee elkaar aanvullende werelden.

Namens de gemeente geldt de verplichting 
dat de tuin omgeven wordt door een 
hekwerk. De hovenier heeft dit opgelost 
door het hek te reduceren tot een pvc buis. 
Helaas is die buis over de hele lengte te 
zien. Het was beter geweest als hij meer 
achter de border zou verdwijnen, of als 
er voor ander materiaal of een minder 
opvallende kleur was gekozen. 
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