Aanleiding

Vrij spel voor de beleving
Het langste groendak ligt misschien wel in Groningen. De daktuin vormt een enorme binnenplaats van De Frontier. Dit langgerekte apWelkom bij Donkergroen, waar het gras groener is. Waar de inspiratie voor het oprapen ligt. Donkergroen is een landelijk werkende
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passingen. De Frontier wordt een fraai technisch hoogstandje met vele praktische uitdagingen. Het puzzelen kan beginnen!
terug te voeren is op de wijze waarop het ‘groen’ door de gebruiker moet worden beleefd. Ons statement is niet voor niets: vrij

g R O EN C A S E

spel voor de beleving. En van daaruit kunnen we alle registers open trekken.

Landelijke beleeftuin - DRACHTEN
Het vakmanschap van Donkergroen is veelzijdig als de natuur zelf. Dagelijks zijn onze tuin- en landschapsontwerpers, projectleiders, uitvoerders en hoveniers overal in Nederland actief betrokken bij uiteenlopende
groenprojecten. Via onze groencases geven we u hier graag een beeld van.

'Op elk moment van de dag van
een andere tuinkamer genieten.

Donkergroen
Harste 5 - Postbus 145 - 8600 AC Sneek
Tel. (0515) 41 73 25 - Fax (0515) 42 63 25
info@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl

Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl en www.donkergroenbelgie.be

Particulieren

Opdrachtgever: par ticulier, Drachten
Project: ontwerp en aanleg par ticuliere tuin

Aanleiding
Een tuin die aansluit bij de stijl van onze bijzondere woning, waar je vanuit huis het landschap kunt ervaren en waar je zonder
“groene vingers” jaren van kunt genieten. Het is slechts een kleine greep uit het wensenpakket van de opdrachtgever. De tuin met
een oppervlakte van zo’n 2000 vierkante meter omsluit een prachtig gelegen boerderette, en bood voldoende mogelijkheden voor
een creatief ontwerp. Met de wensenlijst in het achterhoofd en een door de opdrachtgever gemaakt moodboard vol inspiratie gingen
onze ontwerpers aan de slag.

Ontwerp

U

it handen van onze ontwerpers rolde een verrassend en

er op die manier voor dat het coulisselandschap vloei-

exclusief schetsontwerp. De tuin paste qua sfeer en beeld

end overgaat in de leeftuin. In de breedte van de tuin

perfect in het omringende coulissenlandschap en dit bleek een

beleef je de kamerwerking. Op diverse plekken zijn zitjes

schot in de roos. In de achtertuin (lees: leeftuin) van het huis

en terrassen aangebracht die met de loop van de zon zijn

vindt een vloeiende overgang plaats via diverse tuinkamers en

aangelegd. In de ochtend heerlijk wakker worden op het

terrassen richting het landschap. Ook vanuit de zichtlijnen van

ontbijtterras, vervolgens lekker lunchen op het lunch-

het huis bekeken roept de tuin een gevoel van “landelijkheid”

terras en ‘s avonds afsluiten op het dinerterras met open

op. Het landschap, dat doorloopt tot de achterdeur, begint al

haard. Voor in de late uurtjes is er een terras rondom een

bij het opengooien van de tuindeuren.

vuurplaats waar het tijdens lange zomeravonden heerlijk
vertoeven is.

Het zwembad, ook onderdeel van het ontwerp, vroeg om een

						

creatieve ingeving van onze ontwerpers. Om ervoor te zorgen

Blijvend resulta at

dat het zwembad niet alle aandacht zou opeisen is er besloten het zwembad verdiept, achter een muurtje aan te leggen.

W

anneer je voor het huis staat zou je niet zeggen
dat er een paradijsje achter deze prachtige woning

Hierdoor kijk je nu vanuit het huis, over het zwembad heen

schuilgaat. De voortuin is een typische “boerentuin” met

in de richting van grazende koeien en rennende paarden. De

fruitbomen, hagen en hortensia’s. De achtertuin daaren-

opgetrokken muurtjes zorgen naast de omkadering van het

tegen is een exclusieve tuin in een landelijke omgeving

zwembad ook voor de gewenste privacy.

waar het jaarrond genieten is. Dankzij de inbreng van de
ontwerpers van Donkergroen doet deze tuin geen afbreuk

Bijzondere oplossing

I

aan het omringende landschap, sterker nog: de tuin ver-

n het ontwerp is heel specifiek rekening gehouden

sterkt het geheel en draagt bij aan een prachtig stukje

met de zichtlijnen, die huis, tuin en landschap met

“groenbeleving”.

elkaar verbinden. De lijnen van de tuin zijn allemaal gefocust op het omringende landschap. Hagen en leibomen
benadrukken de lange lijnen van het landschap en zorgen

'Vanaf de straatkant kun je je geen
voorstelling maken van het paradijs
je wat zich achter deze boerderette
schuilhoudt.'

'Een exclusieve tuin met een
landelijke karakter.'

