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Tuinontwerper Andrew van Egmond speelt graag  
met lange lijnen en optische trucs. Het terras en  
de patio in Vlaardingen (deze pagina) kregen  
horizontale lamellen om de tuin optisch te verbreden 
en bij de blinde muur een doorkijkje te suggereren. 
De verticale vijver maakt verbinding met het  
bovengelegen terras. RECHTERPAGINA De tuin in 
Noordwijk bestaat uit een terras en loopbrug naar 
een ‘vlondereiland’ dat voor een ruimtelijk effect  
15 graden is gedraaid ten opzichte van de schutting.  

Strakke architectuur en weelderig groen. Het is 
kenmerkend voor het werk van Andrew van Egmond.  
De tuinontwerper, die twee tuinen in Vlaardingen  
en Noordwijk onder handen nam, bewijst dat minder  
nog altijd meer is.
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een tuin ontwerpen, verdeeld over twee niveaus: een 
terras boven en patio beneden. niet bepaald een routineklus 
voor tuinontwerper andrew van egmond. daarbij kwam  
nog het wensenpakket van de bewoners: een onderhouds-
vriendelijke tuin, die buiten met binnen zou verbinden,  
én hun privacy zou waarborgen, want het boventerras zit 
precies voor het balkon van de buren. van egmond: ‘Bij deze 
tuin grensde het boventerras aan de keuken, dus daar wilde 
ik een eetplek creëren. door voor een lamellenwand te 
kiezen, kwam er een soort schutting tussen het terras en de 
achterliggende galerij. ook creëerde het de nodige diepte, 
vooral de muur van de patio kwam op je af. nu is er de 
illusie van een doorkijkje, waardoor de ruimte groter lijkt.’ 
de patio beneden, grenzend aan de studeerruimte, moest 
een intieme plek worden om je even te kunnen terugtrekken.  
om niet twee gescheiden buitenruimtes te krijgen, koos  
van egmond voor lange horizontale en verticale lijnen.  
‘die verbinden alle elementen en geven rust. de lamellen-
wand gaat over in het houten dek, de lamellenwand van de 
patio, en de vijver die verticaal begint en horizontaal eindigt. 
er ontstaat dus één golvende beweging naar beneden.’  
een minimum aan terrasvullende objecten vergroot het 

optische effect. ‘we willen vaak te veel op de vierkante 
meter: én die vijver, dat beeld, die loungebank, die parasol... 
dat is zonde, want het doet afbreuk aan de schoonheid  
van elk element. liever kies ik voor één aandachtspunt.  
het waterobject in de vijver geeft diepte aan de ruimte,  
wat ook weer vergrotend werkt.’ van egmond spande staal-
kabels om een gevoel van beschutting te geven zonder het 
uitzicht weg te nemen. naar wens kan hier een doek worden 
opgehangen. om aan het onderhoudsvriendelijke criterium 
te voldoen, werd het groen tot een minimum beperkt.  
er kwamen alleen bakken met siergrassen en hop langs  
de verticale staalkabels. 

ONDER De verticale lamellen en banken zijn van FSC hardhout 
Angelim Vermelho, ontwerp Andrew van Egmond, gemaakt om  
de 25 m2 aan terras van Bankirai hardhout af te schermen van  
de raampartij van de buren. RECHTS De patio van 21 m2 heeft een 
terras van Spotted Bleu natuursteen, een ‘verticale vijver’ met  
mozaïek Fern 4 uit de Iridium-collectie van Sicis en een vlonderterras 
van Bankirai hardhout. De gespannen staaldraden creëren een  
gevoel van beschutting zonder de ruimtelijkheid weg te nemen.

V.L.N.R. Het beeld in de vijver is een 
eigen ontwerp, van beton, en is net  
als de lamellen en banken uitgevoerd 
door Hoveniersbedrijf Spots in 
Naaldwijk. Om het terras staan o.a. 
varens, anemonen, voodoolelies en 
vingerplanten. | Langs de staalkabels 
(Jacob Inox Zwitserland) loopt hop  
omhoog. | De plantenbakken met  
siergras Deschampsia flexuosa zijn  
een eigen ontwerp van gegoten beton. 
De vijver is betegeld met mozaïek  
Fern 4 uit de Iridium-collectie van Sicis.
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Bij de tuin in noordwijk wilden de bewoners graag een 
terras aan huis, plaats voor een hangmat én een buitenhok 
voor konijnen. van egmond: ‘Ik had gewoon een konijnenhok 
kunnen maken, maar wilde dat deze onderdeel zou worden 
van de tuin. dus maakte ik een lange konijnenren, die als 
een breedtelijn werkte, waardoor de tuin groter lijkt.’  
een loopbrug erover verbindt het terras aan huis met  
het vlonderterras. nog zo’n optisch trucje: door het  
achterliggende terras 15 graden te draaien, kleeft het niet 
aan de schuttingwanden en ontstaat een ruimtelijk effect.  
van egmond: ‘eenmaal de brug over stap je echt op een 
soort eiland. het effect wordt versterkt door het omringende 
groen, dat mocht het terras best overwoekeren.’
omdat het ook een budgetvriendelijke tuin moest worden, 
koos van egmond voor grenenhout als omheining en legde 
hij het terras van hergebruikte tegels, die hij eerst kapot 
sloeg om er een mozaïek mee te maken. het vlonderterras 
maakte hij van oud steigerhout. de schutting kreeg links  
een houten, en rechts een begroeide wand. van egmond  
legt uit: ‘asymmetrie is heel belangrijk voor een kleine 
ruimte. twee gelijke wanden zouden benauwen. ook de 
smalle, horizontale latten zorgen voor een ruimtelijk effect.’ 
ook voor deze tuin geen overvloed aan tuinmeubels.  
‘het wordt er alleen maar kleiner van, en vaak onsamen-
hangend. Ik had hier bijvoorbeeld wel een parasol kunnen 
neerzetten, maar die was op zichzelf blijven staan. nu zijn 
het zwarte tentdoek en de witte hangmat onderdeel van de 
compositie.’ Andrew van Egmond, Rijnsburg, 06-12168505, 
www.andrewvanegmond.nl.

Andrew vAn egmond ontwerpt (Alles voor) 
tuinen, bAlkons, pAtio’s en dAkterrAssen. 
wAt spreekt uit zijn ontwerpen, is een 
fAscinAtie voor Architectuur. ‘door het 
contrAst tussen weelderig groen en 
strAkke, moderne Architectuur ontstAAt 
er een soort spAnningsveld, wAArdoor de 
twee elkAAr versterken. ik hou vAn het 
creëren vAn Andere werelden. in een 
tuin moet je je kunnen terugtrekken 
om de sores vAn AlledAg los te kunnen 
lAten. ik vind het fAscinerend Als een 
tuin een bepAAlde emotie kAn oproepen. 
dAn is voor mij de missie geslAAgd.’

VAN LINKSBOVEN, MET DE KLOK MEE De konijnen-
ren in de tuin in Noordwijk is van gegalvaniseerd 
staal. Erover liggen oude steigerplanken uit  
de bouw, waar ook het vlonderterras van is 
gemaakt. | Een steigerplank verbindt het terras 
van gebroken betontegels, gelegd in mozaïek-
patroon, met het terras van steigerplanken.  
| Het vlonderterras van steigerhout ligt als  
een soort eiland in het groen. De omringende 
beplanting betaat onder meer uit een hemel-
boom, lampenpoetsersgras, vingerplant, 
Afrikaanse lelie, bekvarens, klimop, Duitse  
pijp en passiebloem. De schutting links is  
van grenenhout, het zwarte doek in de hoek 
fungeert als zonnescherm (Totally Tuin), de 
witte hangmat is van Ikea.


