gebruik. De kleur van het gebruikte beton is rechtstreeks
afgeleid van het zand van de duinen. De verharding van
600 vierkante meter is in één keer gestort. Het oppervlak is gestraald en er zijn dilatatie-strepen in gezaagd.
De strakke lijnen, eigenzinnig schots en scheef, zorgen
voor een subtiele strakke toevoeging in de ronde vormen
en werken grafisch sterk zonder overheersend te zijn.
Binnen en buiten worden bij het zwembad letterlijk met
elkaar verbonden door de doorlopende betonverharding.
Zelfs de ingezaagde lijnen lopen van buiten naar binnen
door.
Het aan drie zijden omsloten hof is meer cultuurlijk
van opzet en ligt fraai op de middag- en avondzon. Hier
heeft de mens de overhand op de natuur. Het hof is het
rijkste deel van de tuin, met bloemrijke plantvakken.
Je kunt hier in de zon zitten en jeu de boules spelen op

de halfverharding. De verharding is op een vloeiende
wijze zo geplooid dat alle functies een vanzelfsprekende
plek hebben gekregen: entree, parkeren, terrassen,
zichtlijnen, et cetera. Zonder dat de plekken nadrukkelijk daarvoor ontworpen zijn. Als er bijvoorbeeld niet
wordt geparkeerd, is er geen lege parkeerplaats, maar
een fraai stuk tuin. In het hof, tegen de gastenverblijven
aan, ligt een strakke lange vijver met een gordijn van
kleine lisdodde. Regenwater komt van het dak via een
spuwer in deze lange vijver. Op het eind van deze vijver
ligt een strakke overstort, ontworpen door HilberinkBosch Architecten. Het water valt in een natuurlijk
vormgegeven ronde vijver met een rijke oeverbeplanting
in de voorzijde van de tuin. Deze vijver is meteen ook een
waterbuffer. Als het langdurig regent, stijgt het water en
overstroomt de oever. Het water kan dan langzaam in de
ondergrond zakken. Het water kan maximaal een halve

meter stijgen voordat het via een overstort in het riool
terechtkomt.
Boven op de gastenverblijven en grenzend aan de werkkamer is een eenvoudige daktuin gemaakt met halfverharding en zandheuveltjes met daarin planten die van
droogte houden. De daktuin gaat vanzelf over in het bos.

Intimiteit

Aan de voorzijde wordt de beplanting ingetogener. Hier
lag een wal met doorgeschoten sombere douglassparren die grotendeels gekapt zijn. Hiervoor in de plaats
zijn meerstammige witte berken geplant met mannetjesvaren en witbloeiende maagdenpalm als onderbegroeiing. Een taxushaag met een eenvoudig hek erin
verborgen staat niet op de erfgrens, maar een stukje
terug tussen de berken en de varens. De straatzijde, met
gras en berken in de openbare berm, loopt over in de
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Uitvoering tuin: Buytengewoon
Uitvoering betonverharding: Beton Reform
Uitvoering poort, keerwanden en lange vijver met
overstort: De Visser (Bouwgroep Moonen)
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