
TUIN IN BEELD

Stelt u zich eens voor: u stapt vanuit uw tuin, die aan het riviertje de Does grenst, in uw boot en vaart daarmee 
in de zomervakantie richting de Waddeneilanden. Een droom? Niet voor Wytske Hartog en Peter Altevogt. Zij 
wonen met hun drie jongens in het Groene Hart van Nederland en hebben van een stuk land waar ooit kassen op 
stonden een paradijselijke tuin gemaakt.
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Boerderijtuin 
met nieuwe en 
oude elementen
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De authentieke krukhuisboerderij van Wytske en Peter ligt 

in het dorpje Hoogmade. De geschiedenis van het woon-

huis is erg bijzonder, dus zeker het vermelden waard. Ooit 

stond de originele versie van dit monument uit 1604 op de plek waar 

de HSL dwars doorheen zou gaan rijden. De toenmalige bewoner 

wist de overheidsplannen te dwarsbomen en voorkwam dat de 

boerderij voorgoed gesloopt zou worden. In plaats daarvan werd hij 

steen voor steen afgebroken, in het Openluchtmuseum in Arnhem 

weer opgebouwd en kreeg de eigenaar een stuk grond toegewezen 

waar hij zijn oude woonhuis weer opnieuw kon opbouwen. 

POLDER, MOLENS EN WATER
“In die periode zochten Peter en ik een huis waarin we samen 

konden gaan wonen met onze drie zonen. Ik wilde een oude boer-

derij in de polder, hij een modern huis aan het water. Op een ge-

geven moment zagen we dit pand in een tijdschrift te koop staan. 

Foto links: in 2008 werden Peter en Wytske de gelukkige eigenaren van deze authentieke krukhuisboerderij. Het originele pand dat 
dateert uit 1604, werd steen voor steen afgebroken en weer opgebouwd in het Openluchtmuseum in Arnhem. Foto rechts: het voorhuis, 
vroeger het zomerhuis van het boerengezin, en het achterhuis, de stallen waar het ’s winters behaaglijk was, zijn middels een staal-
glasconstructie met elkaar verbonden. Dit deel ligt iets hoger dan de tuin en voelt bijna als een bruggetje. Daarom is er zowel links 
en rechts van de constructie een waterelement aangelegd. De potten, hier gevuld met donkerblauwe Agapanthus, lijken als het ware 
te zweven op het water. Wytske vult ze ieder jaar met een andere bol- of plantsoort. De buxusbollen op de voorgrond zorgen met hun 
ronde vormen voor een zachtere uitstraling.

Achter hun tuin ligt de rivier 
de Does. Van hieruit varen de 
bewoners zo naar omliggende 
dorpen en steden en nemen 
de jongens soms de boot naar 
school!
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Het huis was nog in een prille bouwfase, de vorige eigenaar had 

namelijk besloten met zijn gezin in het buitenland te gaan wo-

nen”, aldus Wytske. Het stel greep in 2008 hun kans, kocht de 

woning en hun beider wens ging in vervulling: een grote woon-

boerderij die oud oogt, maar binnen van alle gemakken is voor-

zien, uitzicht op de polder, molens, omringd door water en met 

een halve hectare tuin.

SCHAAPJES, KIPPEN EN JACHTHONDEN
De contouren van het pand stonden in een leeg weiland, alles 

moest nog worden gerealiseerd, fantastisch volgens onze gast-

vrouw. “Zo konden wij er nog volledig onze eigen stempel op druk-

ken, want een huis krijgt pas karakter als er een mooie tuin is 

aangelegd.” Afhankelijk van de molen die aan de overkant van 

de rivier pronkt, waren zij gebonden aan een regel: de tuin was 

gelegen in een molenbiotoop, wat inhield dat ze daar alleen een 

agrarische bestemming op kregen. “Op een groot deel, zo’n 3.500 

vierkante meter, mochten wij geen hoge bomen planten, en heeft 

daarom de bestemming grasland gekregen. Dit is grenzend aan 

onze tuin, met aan het einde een dijkje en daarachter het riviertje 

de Does. In eerste instantie zag ik het al helemaal voor me, van 

die gezellige schaapjes en mooie Brahmakippen die rondscharre-

len. Maar we hebben twee Weimaranerhonden, jachtdieren die het 

geweldig vinden om achter alles wat loopt en vliegt aan te gaan. 

Dus het is bij onze honden Mokka en Jesse gebleven en onze drie 

jongens hebben nu een geweldig voetbalveld.”

GENIETEN EN RELAXEN
Voor wat betreft de aanleg van de eigenlijke tuin zijn Wytske en 

Peter niet over een nacht ijs gegaan. Ze vroegen zich af wat ze 

exact wilden met die tuin. Dat bleek met name genieten en ont-

spannen. Het stel leidt een druk leven en de tuin moest een plek 

worden om te relaxen. “Ik richt huizen in en begeleid bewoners van 

A tot Z met de totstandkoming van een huis en de inrichting die bij 

De eikenhouten pergola vormt een 
statement in de tuin. Dit grote object 
wordt in de zomer overwoekerd door 
een rijk bloeiende blauwe regen. 
Bij de pergola is ook nog Viburmum 
aangepland. Onder de pergola staat 
een teakhouten eetset en een 
heerlijke loungebank (StyleXclusief).

Wytske plukt regelmatig veldboeketten uit haar eigen tuin voor in huis of op het terras. Hier staan een aantal hortensiatakken in 
vazen die Wytske meenam uit Indonesië. In de tuin zijn diverse bestratingmaterialen toegepast: hout voor de vlonders, grind, oude 
klinkers, Zweedse keien en de één centimeter dikke tegels die in de woonkamer liggen, liggen ook buiten, maar dan met een dikte van 
zeven centimeter. Wytske liet samen met kunstenaar Maurits de Simonette mallen maken van mooie oude dallen en klinkers, in diverse 
kleuren. Deze gebruikt Wytske regelmatig in haar projecten omdat de kleuren zo mooi zacht zijn. Het materiaal is oersterk en ideaal 
voor een gezin met drie jongens en twee honden.
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Doorkijkje vanaf het zonneterras bij de zwemvijver (StukArt 
Tuinen) op het achterliggende poldergebied. Op verschillende 
plekken in de tuin zijn buxusbollen gegroepeerd aangeplant. “Het 
huis, de tuin en terrassen zijn hoekig en deze bolvormen vormen 
een verzachtende tegenhanger.”

Foto links: de teakhouten loungestoelen, tafel en bank liet Wytske op Bali maken.

hen past. Daarvoor duik ik als het ware in de levens van de bewo-

ners. Datzelfde moet eigenlijk ook gebeuren wanneer je een tuin 

aan gaat leggen.” Het werd een ware zoektocht langs verschillende 

tuinontwerpers en -architecten. Daarbij voelde de ene ontwerper 

niet aan wat de bewoners voor ogen hadden met de tuin en werd 

het voor de ander meer zijn tuin dan die van Peter en Wytske. “De 

oplossing vonden we heel dicht bij huis. De hovenier van StukArt 

Tuinen, die bij ons vorige huis de tuin onderhield, stelde voor zich 

over onze ideeën te buigen en kwam met een prachtig plan.” Een 

plan waarbij een aantal waterelementen werden toegepast, maar 

waar ook rekening werd gehouden met de historie van het pand en 

de omgeving. “Ik ben meer van de bloemen en planten, maar tuin-

architect Onno Kinkel gaf aan dat het hier om een nieuwe boerde-

rij ging en er dus ook jonge elementen moesten worden toegepast.”

EIKENHOUTEN PERGOLA
Een van die elementen is een ‘catwalk’, een knipoog naar het model-

lenverleden van Wytske die is uitgevoerd in een verhoogd deel dat 

vanaf het huis naar het terras loopt en alle tuinonderdelen als het 

ware met elkaar verbindt. Een ander in het oog springend onderdeel 

is de grote pergola, die een statement in de tuin vormt. Hiervoor de-

den Peter en Wytske inspiratie op tijdens een reis door Bali. Onder 
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de eikenhouten pergola is een groot terras aangelegd waarboven  

’s zomers de blauwe regen voor een ware kleurexplosie zorgt.

ZONNETERRAS MET MOERBEIEN
“Toen we hier gingen verbouwen, hebben we onze plastic tuinset 

meegenomen en in de tuin gezet om te kijken waar we overdag en 

’s avonds het fijnst zaten. We dachten eerst aan een terras direct 

grenzend aan de keuken. Maar het bleek dat we de tafel en stoelen 

later op de dag steeds iets verder verzetten omdat het huis een 

schaduw gaf in de late middag als we dicht bij de keuken zaten. 

Ook hebben we een loungeterras gerealiseerd bij het zwembad, 

daar staat de zon nog iets langer.” Daarnaast is er ook een terras 

aan de zijde van de woonkamer aangelegd. Om vanuit die kamer 

optimaal te kunnen genieten van de tuin en het achterliggende na-

tuurgebied, liet Wytske de boerderijraampjes vervangen door drie 

prachtige staal-glasdeuren. “Dat is het terras waar we van het eer-

ste zonnetje, als de natuur verder nog wat frisser is, genieten. We 

hebben daar ook dakplatanen laten planten die als het erg warm is 

Foto links: stalen deuren geven vanuit de spa toegang tot het terras, dat als het ware in het water is aangelegd. Stapstenen leiden 
naar de tub die door Tubke is bekleed met eikenhouten planken. De grote loungebanken en -tafels en de kussens zijn afkomstig uit het 
bedrijf van Wytske, StyleXclusief. Vijgbomen, siergras Miscanthus sinensis ‘Gracilimus’ en bamboe zorgen voor beschutting in dit deel 
van de tuin. De grote boeddha namen de bewoners mee van een reis naar Bali. 

Voor het ontwerp en de aanleg van de tuin namen de bewoners 
StukArt Tuinen in de arm. Zij stelden voor, omdat het hier 
een nieuwe boerderij en nieuwe tuin betreft, om diverse 
vernieuwende, jonge elementen in de tuin op te nemen, 
waaronder waterpartijen. Zo zijn er een zwemvijver, een ‘gewone’ 
vijver en een terras in het water aan de achterzijde van de spa 
aangelegd.
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voor beschutting zorgen.” Vervolgens is er nog een houten vlonder-

terras aangelegd bij de zwemvijver naast het huis en een terras in 

het water aan de achterkant van het inpandige zwembad en de spa.

OUDE EIK GEPLANT
Omdat de grond in dit gebied bestaat uit veen, een drassige 

grondsoort die regelmatig zorgt voor verzakkingen, hebben Pe-

ter en Wytske het terrein aan de voorkant van de boerderij, daar 

waar ze met hun auto’s aan komen rijden en parkeren, gefundeerd 

met een betonnen plaat en daar weer klinkers op gelegd. Vervol-

gens is er in dat deel van de tuin ook een eikenhouten schuur 

gebouwd met carport, die deels is voorzien van oude dakpannen 

en deels met riet is gedekt. “En bij een grote boerderij hoort een 

grote boom, vond ik. Dus ik ben eindeloos op zoek geweest naar 

een volwassen eik die met een telekraan op zijn plek werd gezet. 

Wat een klus! Hij staat naast ons huis en zorgt voor een stukje 

karakter. Die mooie eik wekt de indruk alsof het huis en de tuin 

hier altijd al geweest zijn.” •

IDENTIKIT
BEWONERS Wytske, Peter en hu drie zonen
OPPERVLAKTE ± 600 m2 (15 x 40 m)
ONTWERP Wytske, Peter, Ramon en  
 StukArt Tuinen
GRONDSOORT veengrond
GEBRUIKTE MATERIALEN eikenhout, kinderkoppen en oude  
 waalformaat klinkers, HDPE  
 vijverbakken met natuurstenen  
 afwerking van Mustang
BASISBEPLANTING siergrassen, dakplatanen,  
 buxuswolken, vaste planten en  
 rozen.
INDELING speelruimte met gazon, ‘catwalk’  
 en terras, zwemvijvergedeelte  
 met terras; alles verbonden  
 middels padenstructuur en  
 beplanting 
JAAR VAN AANLEG 2008

Grenzend aan de woonkamer is een heerlijk zonneterras aangelegd, waar 
al vroeg in het voorjaar buiten kan worden gegeten. Dakplatanen vormen 
hier perfecte parasols die in hete zomers de ergste hitte tegenhouden. Het 
tuinmeubilair werd door Wytske ontworpen en liet zij in Indonesië maken 
(StyleXclusief) en ook het textiel is van haar hand.
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