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Heerlijke
bossfeer 
Het gevoel in een bos te wonen, hoe heerlijk 
is dat? De eigenaren van deze vrijstaande 
woning wonen in een gedeelte van 
Helmond-Brandevoort met een bosachtige 
sfeer. En die wilden ze graag behouden. 
Daarom kwamen er knuppelpaadjes en 
een stapelwand van houtstammen. En 
borders met bosplanten, gecombineerd met 
natuurlijk ogende, vaste planten.
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‘We hebben de bossfeer benadrukt met 
een stapelwand van bomen uit de tuin.’

D
e oude tuin was heel sober en  
traditioneel”, aldus tuinontwerper  
Frank Stegers. “Het was een wildernis 
met heel veel bomen, er stonden echt 

te veel bomen.” Een deel van de grote berken  
en dennen - die er al stonden voordat de wijk 
werd gebouwd - werd weggehaald om meer 
licht en lucht in de tuin te krijgen. Er kwamen  
een royaal gazon en borders met vaste planten 
en siergrassen. Ook kwamen er een groot  
terras en een overkapping om nóg langer van 
de tuin te kunnen genieten. Voor de kinderen 
werd in de zijtuin volop speelgelegenheid  
gecreëerd: er staan een trampoline, een glij-
baan en een royaal speelhuisje. Omdat dit 
speelhuisje vlak naast twee hoge naaldbomen 
is gebouwd, doet het aan een boomhut denken. 
Heel origineel is de wand van boomstammetjes 
in de achtertuin. Frank: “We hebben de bossfeer 

TUIN 
Royale achtertuin op het 
noorden, totale oppervlakte 
tuin: 775 m2.
WONING
Vrijstaande woning uit begin 
2000. 
BEWONERS
Stel met twee jonge kinderen. 
WENSEN
• stoere, tijdloze tuin
• informele sfeer
• strakke lijnvoering
• bossfeer behouden
• gazon
• meer kleur in de tuin
• speelmogelijkheden

benadrukt met een stapelwand van bomen  
uit de tuin. Bomen die dood waren of weg 
moesten, zijn hergebruikt. In een productiebos 
zie je dat soort houtstapels ook, dan hangt er 
vaak een sticker aan met ‘Niet op klimmen!’” 
De stapelwand vormt een natuurlijk ogende 
coulisse in de tuin. Het dierenleven floreert er 
ook door; de holtes tussen de stammen vormen 
een schuilplek voor allerlei kleine beestjes.  

Knuppelpaadjes
Ook bijzonder zijn de knuppelpaadjes. Van 
oudsher worden deze aangelegd om vochtige 
plekken in het bos of op de heide begaanbaar 
te maken. Knuppelpaadjes bestaan altijd uit 
geschilde boomstammen, zo ook in deze tuin.
“Ze ogen stoer en versterken de bossfeer”, 
aldus de tuinontwerper. “De knuppelpaadjes 
liggen niet in de primaire routing, dus ze zijn 

Zittend onder de  
overkapping is er mooi 
zicht op de achtertuin.
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Frank Stegers
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www.frankstegers.nl
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Arjan Verheijen 
Hoveniersbedrijf 
Mierlo
www.arjanverheijen.nl

HOVENIERSBEDRIJF  
PAUL SWINKELS
Mierlo
www.paulswinkels.nl

Legenda
1 pergola
2 overkapping
3 zuilboom
4 klinkerpad
5 stapelwand
6 terras
7 knuppelpad
8 gazon
9 speelhuisje
10 trampoline

woning

berging

nooit noodzakelijk om overheen te lopen.” 
Rondom de knuppelpaadjes voeren bosplan-
ten de boventoon. Daarom staan hier planten 
zoals Stachys (andoorn), Luzula (veldbies) en 
Deschampsia (bochtige smele), die - in niet 
veredelde vorm - in het bos voorkomen. Achter 
in de tuin, waar wat meer licht komt, staan 
kleurige vaste planten zoals Phlomis, Alchemilla 
en Geranium. “Deze staan natuurlijk niet in een 
bos, maar dit komt voort uit de wens om kleur 
in de tuin te hebben.” De weelderige beplanting 
verzacht de strakke lijnen van het ontwerp. 
Want hoewel je bij een bos eerder denkt aan 
organische lijnen hadden de eigenaren liever 
rechte lijnen in hun tuin. 
Niet altijd wordt een tuin precies zoals een 

ontwerper deze voor ogen had. Soms kiezen 
de eigenaren bijvoorbeeld alsnog voor net 
iets andere materialen maar het kan ook dat 
planten niet aanslaan. Dat laatste was hier 
het geval met drie roodbladige zuilbeuken. 
Deze stonden in de oude tuin, maar kregen 
een nieuwe plek, aan weerszijden van de 
verspringende hoofdas die van de gevel naar 
achteren loopt. Dit overleefden ze niet en ze 
zijn inmiddels vervangen door drie zuilvormige 
amberbomen. In het ontwerp waren ook twee 
dwarshagen van taxus opgenomen, om de 
hoofdas te doorbreken. Ook deze hebben het 
niet gered. Storend is dat echter allerminst. 
De tuin oogt er eigenlijk nóg natuurlijker 
door, vinden zowel Frank als de eigenaren. 

‘De knuppelpaadjes liggen niet 
in de primaire routing, dus ze 

zijn nooit noodzakelijk om 
overheen te lopen.’

Door de grote dennen doet het speelhuisje denken aan een boomhut. 
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