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Flora en fauna  
in landschapstuin
De jury spreekt van een tuin waar de liefde vanaf straalt. De 
vrouw des huizes is dan ook een echte tuinierster; de heer des 
huizes wilde in de eerste plaats ruimte voor zijn dieren. Hove-
nier Martien van de Laar is vooral trots op de manier waarop 
deze twee ingrediënten in de tuin zijn gecombineerd.  
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’Als je het onderhoud bijhoudt is het geen werk’
  M a r t i e n  v a n  d e  L a a r ,  G e b r o e d e r s  v a n  d e  L a a r

’Deze tuin is wel heel speciaal’ Martien en Carlo 
van de Laar
Bedrijf  Gebroeders van de Laar
Vestigingsplaats  Stiphout
Werkgebied  tot ongeveer 30 km 
van Stiphout
Aantal medewerkers  5
Hoofdactiviteit  aanleg en onder-
houd van particuliere tuinen en 
onderhoud van bedrijfstuinen
Ontwerp  Froukje van den Akker, 
Helmond
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Carlo van de Laar (links), Froukje van den 
Akker en Martien van de Laar (rechts)

www.tuinenlandschap.nl
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Juryrapport

Er is een mooie groene tuin 
met prima beplanting gecre-
eerd, aldus de jury. ,,Een goed 
onderhouden tuin bovendien, 
waar de liefde vanaf straalt.’’
Doordat er mooie combinaties 
zijn gezocht, past de prachtige 
beplanting helemaal in de stijl 
van het ontwerp. Met name 
de bodembedekkers vallen 
op. Er is echt een gevarieerde 
liefhebberstuin gecreëerd, al 
is de bomenkeuze wat minder 
geslaagd. Richting landschap 
zouden meer fruitbomen 
bijvoorbeeld niet hebben mis-
staan. Het ’gestileerde boeren-
erf’ is nu te weinig landschap-
pelijk, zegt de jury. Er is zeker 
variatie in de hoogte, maar dat 
had binnen het landschap nog 
beter gekund. 
De hovenier is erin geslaagd 
de specificaties in het ontwerp 
te verwerken. De gehele regie 
van de tuin was belangrijk bij 
het ontwerp ervan: het totale 
grondwerk, maar ook de in 
verband met de rieten kap van 
het woonhuis in de bestrating 
te verwerken hemelwateraf-
voer. Andere aspecten waren 
de bestrating en de berege-
ning. 
Wat originaliteit betreft springt 
de volière eruit en is het moes-
tuintje creatief. De jacuzzi is 
minder goed ingepast en er 
zijn wat veel seringen gebruikt. 
Verder is de rechtertuin naast 
de oprit erg opgesloten. 
Het gekozen materiaal is zeer 
passend, vooral het stoere 
formaat klinkers valt daarbij 
op. De kleurstelling van de ma-
terialen is goed en fleurig, het 
meubilair is passend. 
De vakjury is tevreden over de 
grondbewerking waar bij de 
aanleg goed over is nagedacht. 
,,De waterafvoer bijvoorbeeld 
is goed: alles groeit prima en 
er zijn mooie afvoergootjes ge-
bruikt. De beplanting is perfect, 
weelderig en rijkelijk aanwezig. 
De bloei is voortreffelijk en de 
inboet is leuk opgelost dankzij 
het gebruik van violen. Het ga-
zon ligt er perfect bij.’’ 

  Bij het huis is door de hoveniers de struc-
tuur voor een moestuin aangelegd waarin de 
tuineigenares zelf groenten en kruiden verbouwt. 
Klinkerpaadjes maken alle plantvakken in de 
moestuin goed toegankelijk. De moestuin waarin 
ook ruimte is voor snijbloemen als Dahlia is om-
geven door Hydrangea arborescens ’Annabelle’ en 
Hydrangea macrophylla ’Grand Chef’, die boven een 
bed van Pulmonaria angustifolia ’Blue Ensign’ staan.

  De onbetwiste eye-catcher van de tuin is de 
35 m lange halfronde volière die de tuin afschermt 
van het naastgelegen bedrijf van de tuineigenaars. 
Langs het pad bedekt Symphytum grandiflorum de 
bodem in het plantvak. Hedera helix ’Arborescens’ en 
Amelanchier ’Snowcloud’ geven gelaagdheid aan de 
border. Tussen de plantvakken met Symphytum staan 
beukenhagen. Halverwege het klinkerpad is een ja-
cuzzi geplaatst.

  De serre biedt de bewoners een prachtig uitzicht 
over de tuin. In en rondom een groot gazon liggen bor-
ders met vaste planten en heesters. 
Dichtbij het huis en de serre staan kleine groepen luxe 
en onderhoudsgevoelige soorten als Agapanthus ’Blue 
Triumphator’, Sedum ’Matrona’ en Rosa Eglantyne. Verder 
van het huis af groeien grotere groepen onderhouds-
vriendelijke beplanting als Stephanandra incisa ’Crispa’ 
en Pachysandra terminalis. In het gras en in de border is 
een uitgebreid bomen assortiment toegepast waaronder 
Ostrya carpinifolia, Halesia carolina en Cornus contro-
versa. Op de voorgrond een plantvak met onder meer 
Hosta ’Royal Standard’, waar Allium aflatunense en een 
Gleditsia triacanthos ’Sunburst’ bovenuit steken. Links 
een beukenhaag en een Syringa vulgaris.

  Het smetteloze gazon loopt rond het huis door en 
grenst links op de foto aan de hertenweide. In de voor-
tuin zijn strakgesnoeide hagen van Fagus sylvatica en 
lage blokken van Buxus sempervirens afgewisseld met 
lage vaste planten. Tussen de borders door en rondom 
het huis lopen paadjes van klinkers. Op verschillende 
plaatsen hebben kunstwerken een plaats gekregen in de 
tuin. 
Op de voorgrond zijn onder meer Pachysandra termina-
lis, Rhododendron ’Cunningham’s White’, Cercidiphyllum 
japonicum en Acer campestre ’Elsrijk’ te zien. Dichter 
bij het woonhuis is Malus ’Red Sentinel’ en Hamamelis 
mollis toegepast. Voor de haag van Fagus sylvatica staan 
Hydrangea macrophylla ’Taube’.

Deel van de tuin direct rond het huis
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