BUITENRUIMTE /// STOOP TUINEN

Het is een opvallende verschijning
op
een
industrieterrein
in
Nederlands Brabant. De door
architectenbureau
Margry-Arts
ontworpen ovale kantine is de
blikvanger van het bedrijf AAE.
De kantine, die ook gebruikt kan
worden voor congressen en
cursussen, is onderdeel van een
grotere verbouwing. AAE groeide uit
zijn jasje en moest dus uitbreiden.
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D

oor de verbouwing en de toegenomen vraag naar parkeerruimte voor bezoekers en personeel was er ook een
nieuwe indeling van de buiten
ruimte nodig. Ondernemer William Peijnenburg schreef in juni 2012 een
prijsvraag uit en nodigde drie tuinarchitecten uit om mee te doen.
Met de winnaar ging hij verder praten over de realisatie van het
gekozen ontwerp.
Stoop Tuinen uit Nuenen kwam als winnaar van de ontwerpwedstrijd
uit de bus en mocht het terrein vervolgens in het najaar van 2012 aanleggen. Nu - twee groeiseizoenen verder - is er al een prachtig beeld
ontstaan. „Dat komt natuurlijk voor een deel door het gekozen assortiment”, zo legt tuinarchitect Gert-Jan Schouwenaar uit. „Rondom de
bijzondere glazen ovale kantine werd een aparte sfeer gecreëerd. De
ruimte is voor een groot deel afgezet met halfhoge taxushagen. Daarbinnen zijn losse, glooiende borders aangelegd met een gevarieerde
beplanting van vaste planten en siergrassen. Vaste planten groeien
heel snel en geven dus op korte termijn al een prachtig resultaat!”
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De entree
Na de verbouwing lag de nadruk op de nieuwe glazen kantine.
De entree lag een beetje in de verdrukking. En dat is toch de plek
waar bezoekers voor naar binnen moeten! De parkeerplaatsen voor
de bezoekers liggen daarom dichtbij de ingang. Een pad van grote
betonplaten van twee bij twee meter leidt naar de glazen schuif
deuren. Dit pad is tevens een zichtlijn die uitkomt op een kunstwerk
dat reeds aanwezig was. Als extra accent is een strakke waterpartij
voorzien die het entreepad begeleidt. De beplanting in deze zone is
sober van opzet met grote groepen siergrassen.

De bomen zijn zuilvormig gesnoeide Carpinussen. Twee daarvan
waren reeds op het terrein aanwezig en zijn ooit als cadeau geschonken
aan directeur Peijnenburg. „Leuk dus dat die opnieuw konden worden
toegepast”, vertelt Schouwenaar. „De twee andere Carpinuszuilen zijn
nieuw. In het originele plan waren bij de entree twee grote glazen
panelen voorzien. Het materiaal glas, erg nadrukkelijk aanwezig in
de nieuwe ovalen kantine, kwam zo terug in deze zone. Helaas is dit
onderdeel in de verdere uitwerking en de offerte gesneuveld. Dat had
de entree nog iets extra’s kunnen geven, alhoewel de grote beton
platen in samenspel met het watervlak ook uitstekend voldoen.”
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Buitenruimte kantine
Bij de nieuwe kantine is een fijne verblijfsruimte gemaakt waar
het personeel tijdens de pauzes buiten kan verblijven. De ruimte
wordt afgescheiden van de parking door taxushagen van 1,20 en
1,50 meter. Aan de kantine grenst een verdiept tegelterras.
Gert-Jan Schouwenaar: „Door het hoogteverschil en de taxus
hagen heb je in de kleurrijke zone bij de kantine helemaal niet in
de gaten dat je vlakbij een parkeerterrein zit. De dynamiek van de
borders is overweldigend en kleurrijk. Heel bijzonder dat we dit
op een industrieterrein hebben mogen maken.”
Tussen de borders zijn een paar zitelementen van Velopa geplaatst.
Voor de rokers zijn buiten een paar asbakken neergezet. Het split
wordt hier opgesloten door gebogen strips van gegalvaniseerd
Topkant.

Parkeren
Parkeerterreinen zijn vaak onaangename stenige ruimtes. Hier zijn de
parkeervakken gemaakt van split. „In de basis was het mijn idee om
het parkeren vrij te laten op deze vlakken. Later is er toch gekozen om
betonnen banden, zogenaamde biggenruggen, aan te brengen om de
parkeervakken aan te duiden. De rijbanen naar de splitvlakken toe zijn
van betonstenen gemaakt. Om budgettaire reden zijn de aanwezige
stenen opnieuw gebruikt.”
Het split is aangebracht op een zwaar verdichte puinfundering. Hier
bovenop werden rasters van Schwabegitter gelegd. Deze zijn vervolgens gevuld met grove dolomiet split. „Wat je vaak ziet op grote
parkeerterreinen is vakken van een afwijkende kleur betonsteen, of
met witte lijnen eromheen. Hier wilden we het een keer anders doen.
De keuze voor split is goed uitgepakt. En groot voordeel is dat regenwater infiltreert op het terrein en niet door de rioolkolken wordt afgevoerd,” aldus de tuinarchitect van Stoop Tuinen.

Het is de beplanting die deze ruimte zijn bijzonder karakter geeft.
De assortimentskeuze is volgens architect Schouwenaar weloverwogen gedaan: „Er werd gekozen voor soorten waarvan je weet dat
ze op deze grond goed groeien. Dergelijke borders groeien snel
dicht, zodat het onderhoud beperkt is. Het eerste jaar werd het
onderhoud niet door ons gedaan en toen zijn in het voorjaar sommige soorten bijna volledig weggeschoffeld. Het onderhoud wordt
nu weer door ons gedaan en de borders hebben we vlug aangevuld.
Je ziet daar nu dus niets meer van. Een beetje vakmanschap om het
de eerste seizoenen te begeleiden is dus wel gewenst!
De borders bloeien zeer langdurig. In het voorjaar komt de kleur
van soorten als Geranium ‘Patricia’ en Geranium macrorrhizum
‘Spessart’. In de zomer bloeien verschillende Salviasoorten en
komt Nepeta ‘Walkers Low’ in beeld. De grassen geven structuur en winterbeeld aan de borders. Op de foto’s, gemaakt in juli,
zien we een hoofdrol weggelegd voor Persicaria ‘Firedance’ en
Persicaria polymorpha. Rudbeckia ‘Goldsturm’ komt net in bloei.
Kalimeris incisa ‘Madiva’ bloeit bijna de hele zomer lang. In de
hoeken waar veel schaduw is staan soorten als Carex, Anemone
‘Honorine Jobert’, Cimicifuga ‘White Pearl’ en Darmera peltata.

De beplanting rond de parkeervakken is zeer rustig. Grote vlakken
van Pennisetum verzachten de stenige ruimte. Over het hele parkeer
terrein zijn 16 meerstemmige Catalpa’s als het ware uitgestrooid. Het
grote Catalpablad vormt een prachtig contrast met de fijne structuur
van de siergrassen.
Rondom het parkeerterrein is een dubbele beukenhaag van 1,20 meter
aangeplant. Tussen de twee rijen staat een gaashekwerk om het
terrein af te sluiten. In de buitenring van het terrein zijn een aantal
grote platanen geplant. Die stonden verspreid over het terrein en zijn
nu in een rij gezet met behulp van een grote speciale unit om bomen
te verplanten.
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MBI sierbestrating

de duurzame basis voor uw tuin

PASPOORT
Project
OPPERVLAKTE:
ca. 7.000 m²

In uw omgeving verkrijgbaar!

Kijk op www.mbituin.nl/dealers en vindt de MBI-dealer in uw buurt.
ONTWERP:
Gert-Jan Schouwenaar

Ook de hefst heeft zonnige dagen!

UITVOERING:
Stoop Tuinen

Tijd om inspiratie op te doen voor een kleine of grote tuinmetamorfose.
Laat u op ons YouTube kanaal inspireren en informeren door tuinman
Lodewijk Hoekstra en bekijk de productfilms.

AANGELEGD IN PERIODE:
november/december 2012

MBI

GRONDSOORT:
zandgrond

De steenmeesters
www.mbituin.nl

infotuin@mbi.nl
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LIGGING PERCEEL:
zuid-zuidwest

12-8-2014 13:47:44

OMGEVING:
industrieterrein
WENSEN OPDRACHTGEVER:
Een buitenruimte die goed aansluit op het pand na de
verbouwing en die recht doet aan de nieuwe glazen
kantine. Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.
BEPLANTING:
Bomen en solitairen:
Platanus hispanica (verplant), Carpinus betulus
‘Fastigiata’ (deels herbruik), Catalpa bignonioides ‘Aurea’.
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los grind

Nooit meer wegzakken in grind dankzij nidagravel® grindstabilisatie!

Voor de aanleg van stabiele, duurzame en
waterdoorlatende wegverhardingen in grind
met nidagravel®

ideaal voor oprit, tuin, terras
wortelwerend geotextiel
belastbaar tot 400 ton/m²

HAGEN:
Taxus baccata en Fagus sylvatica
GRASSEN:
Calamagrostis, Carex, Descampsia,
Miscanthus en Pennisetum.

ook mogelijk op hellingen
eenvoudige plaatsing
Imperata,

VASTE PLANTEN:
Anemone, Aster, Cimicifuga, Darmera, Eupatorium,
Geranium, Kalimeris, Nepeta, Persicaria, Rudbeckia,
Salvia, Sedum, Solidago en Waldsteinia.
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weinig onderhoud
Dankzij nidagravel® grindstabilisatie is grind gemakkelijk begaanbaar, in tegenstelling tot los
grind. Wandelen, fietsen, rijden met de rolstoel of met de kinderwagen op grind is geen probleem
meer. Het grind wordt vastgelegd in honingraten waardoor het niet meer weg kan lopen.

www.nidagravel.eu
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