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Almere zit in de lift. Door de hoge huizenprijzen en de woningnood in
Amsterdam kiezen steeds meer hoofdstedelingen voor een enkeltje Almere.
Niet meer dan logisch eigenlijk. Want onze stad biedt ruimte, groen en - in
verhouding - veel vierkante meters voor je geld. De mensen van Van Raaijen
Hoveniers pakken via de Hollandse Brug ook wel eens de omgekeerde weg.
LA Almere neemt voor de verandering een kijkje in Amsterdam. In een
stadstuin, die grenst aan het beroemdste park van Nederland: het Vondelpark.

A

chter de statige gevels van Amsterdamse panden vind
je hier en daar de best bewaarde geheimen van de stad:
schitterend aangelegde tuinen. Zoals deze stadstuin
die, onzichtbaar vanaf de straat, grenst aan het
bekendste en drukst bezochte park van Amsterdam. Jaarlijks
bezoeken gemiddeld 10 miljoen mensen het Vondelpark. Dat is
omgerekend ongeveer 21 bezoekers per vierkante meter. Ter
vergelijking: Central Park in New York ontvangt jaarlijks circa 5
bezoekers per vierkante meter. Wandelen, de hond uitlaten,
picknicken, skaten, vliegeren, zwemmen met de kinderen,
voetballen, ravotten in de speeltoestellen: dit stukje Amsterdams groen is geliefd bij iedereen, van jong tot oud.

Rust in de chaos
Het Vondelpark kent haar oorsprong in het voorjaar van 1864
als een groep particulieren het initiatief neemt tot de aanleg van
een rij- en wandelpark. In het begin van de zomer van 1865
wordt het eerste deel van Het Nieuwe Park, zoals de naam aanvankelijk luidt, voor het publiek geopend. Twee jaar later krijgt

Inmiddels is
Amsterdam een
goed bewaard
geheim rijker
het bronzen standbeeld van dichter Joost van den Vondel er z’n
plek. Al snel hanteert de Amsterdammer de naam Vondelspark,
en uiteindelijk leidt dat in 1880 tot de officiële naam: Vondelpark. Het park is ontworpen in de Engelse landschapsstijl. Het
geeft de 19e-eeuwse Amsterdammer de illusie van het perfecte
natuurlijke landschap. Er staan ruim 4.700 bomen, in ongeveer
150 verschillende soorten. Tot op de dag van vandaag zoeken
bezoekers er rust, te midden van de chaos van de hoofdstad.
Even wanen zij zich middenin de natuur.
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Besloten en tóch
een beetje open
Tuinontwerpster Manon brengt de wensen van de
toekomstige bewoners van het statige herenhuis
in kaart. ‘Het gezin met jonge kinderen wil aan de
achterzijde van de tuin, bij het water, lekker besloten kunnen zitten. Men ontvangt regelmatig gasten
waardoor er ook een ruime eettafel moet komen,
net als een terras bij de openslaande tuindeuren op
het hoger gelegen terras. De wens is ook parkeren
op eigen terrein, en voor de kinderen een speelhut
en voetbalveldje.’ Manon gaat aan de slag met de
uitdaging om enerzijds de beslotenheid en privacy
te waarborgen, en anderzijds zicht te hebben op de
skyline van het park. En er was nog een extra prikkel:
‘We moesten in de ontwerp- en offertefase de concurrentie aangaan met een ander hoveniersbedrijf.
Dat was best spannend.’
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De aanleg van een tuin
in hartje Amsterdam is
een flinke uitdaging
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Presteren onder druk
Met enige mate van stress ontwerpt Manon een
prachtige plek om te ontspannen. Bij het creëren
van tuinen is het dus net als bij topsport: de titelkans
gedijt bij een tikje extra spanning. Het eerste schetsontwerp valt direct in de smaak en Van Raaijen
Hoveniers krijgt al gauw een positief bericht: de
opdracht is binnen! ‘Eigenlijk is er niet zo veel veranderd aan die eerste schets,’ vertelt Manon. Op het
loungeterras aan het water biedt een rij buxusbollen
de privacy die de bewoners graag willen. ‘Maar als
je gaat staan, kijk je zó over het water het park in.’ Bij
het huis zorgen rododendrons voor privacy. En parkeren op eigen terrein kan via de praktische doorrijgarage. Ook handig: de opbergruimte onder het
terras van de veranda. ‘Perfect voor het opbergen
van kussens en het speelgoed van de kinderen.’
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Rijke tuin in hartje
Amsterdam

Van Raaijen
Hoveniers
De Binderij 54
1321 EK Almere
036-5470288
www.vanraaijen.nl
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Terwijl de achtertuin in de oude situatie vooral
dienst deed als parkeerruimte van de kantoorvilla,
ligt er nu een rijke tuin op een bijzondere plek, in
hartje Amsterdam. ‘De aanleg van een tuin in hartje
Amsterdam is een flinke uitdaging,’ vertelt Manon.
‘Het is een kwestie van goede planning, omdat ook
de aannemer ruimte nodig heeft voor de opslag van
bouwmaterialen. De tuin is vaak het slotstuk van een
verbouwing en het is keihard werken om de deadlines te halen.’ Inmiddels is Amsterdam een goed
bewaard geheim rijker.
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Wat zijn jouw geluks
momenten in de tuin?
Het maken van plannen voor de tuin is
eigenlijk net als het boeken van een vakantie:
voorbereiding en voorpret zijn bijna net zo
leuk. Bezoek onze website voor ons nieuwe
(gratis) eMagazine. Je vindt er handige tips
en ideeën in, zoals de Checklist Tuinontwerp,
tips voor een onderhoudsvriendelijke tuin,
antwoord op de vraag ‘Wat kost een tuin?’
en nog veel meer!
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