
Een tuin is een begrensde buitenruimte voor rust, ontspanning en tuinieren. 

Het is het domein van de tuinder die deze met liefde inricht en met 

zorgvuldigheid beheert. Het tuinhuis is maar een klein onderdeel van de 

tuin met zijn bloemen, gewassen, terrassen, paden, kas, schuur, pergola en 

hagen. 

Zo heeft elk element een eigen plek en betekenis in de tuin. Door de 

bouwkundige elementen op een slimme manier te relateren aan het 

programma ontstaat een samenhangende organisatie waarin juist de tuin 

centraal staat. Het zijn de openheid van de kas, de knusheid van het tuinhuis 

en de dichte schuur die verschillen in vorm en karakter.

Het tuinhuis is compact (zo’n 16 m2) en gericht op intimiteit en geborgenheid. 

Het is de plek om te overnachten, het bereiden van een eenvoudige maaltijd 

en het lezen van een boek. De beslotenheid van het huisje wordt benadrukt 

door de zorgvuldig omkaderde doorzichten naar de tuin. 

De doorzichten en het gebruik van het huisje vallen samen met de beweging 

van de zon: wakker worden (oostzijde), lezen en werken (zuidzijde), en koken 

en wassen (westzijde). De glazen pui achter de zitbank kan worden geopend 

waardoor een beschutte buitenruimte ontstaat. Zo heeft elk moment van de 

dag een eigen en harmonieuze relatie met de tuin. 

1. bed met opberglades aan het raam met ochtendzon

2. open kast tot aan het plafond

3. zitbank met opberglades

4. schuifpui, bank met uitzicht op de tuin en in de middagzon  

5. opklapbare tafel

6. groen dak met geïntegreerde zonnepanelen

7. onderhoudsarme gevelbekleding van thermisch behandeld hout

8. te openen keukenraam met avondzon

9. opslagkast gasflessen, opstelplaats installaties waaronder geiser en accus van zonnepanelen, afsluitbaar

10. helofytenfilter (moerasfilter) of septictank met vegetatie

11. badruimte met te openen raam
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impressie exterieur
de tuin als een collage van karakters
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