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BINNEN&BUITEN

▲ De tuin van André Smit staat vol met kunst. PRIVÉFOTO

Mijn tuin

Een tuin die opgaat
in het duinlandschap
André Smit is natuurgids in
het Haagse Westduinpark.
Zijn kennis over en liefde
voor de duinen en de zee is
dan ook groot. Toen hij zijn
achtertuin liet ontwerpen,
was zijn geliefde Westduin-
park het uitgangspunt. 

,,Ik wilde dat de tuin bij de
omgeving zou passen. Met
hoge grassen en zandkleurige
stenen”, legt André uit. Zelfs
in het huis, dat is ontworpen
door Cees Dam die ook de Sto-
pera in Amsterdam op zijn cv
heeft staan, is daar rekening
mee gehouden. De kleur van
het parket sluit aan op de te-
gels, waardoor het een mooie
geleidelijke overgang is.
Een andere opdracht die hij

tuinontwerper Ingrid Piek
meegaf, was het integreren
van zijn bestaande buiten-
kunstcollectie. ,,De rvs kunst-
werken zijn van Theo Nier-
meijer en lichten prachtig op
in het maanlicht. De beelden
gemaakt van granieten keien
zijn van Gerard Höweler. Ze
zijn prachtig opgenomen in
het ontwerp en het vormt een
fraai geheel.” 
Om het strandthema com-

pleet te maken, liggen de loop-
paden van roestvrij stalen pla-
ten vol met schelpen.

,,De tuin is vijf jaar geleden
ontworpen door Ingrid van
Piekobello. Dat heeft ze heel
mooi gedaan. Ik ben vooral blij
met de combinatie van plan-
ten en kunst. Welke planten
het precies zijn, weet ik eerlijk
gezegd niet eens. Er staat een
mooie verbena, een plant die
vlinders aantrekt. Ook staan er
vogelschalen die ik heb ont-
worpen, waar roodborstjes en
pimpelmeesjes op afkomen.
De Vogelbescherming was er
zo gecharmeerd van dat ze de
schalen hebben nagemaakt.
Dat is toch wel leuk.”

Verstoppen
Ook de kleinkinderen verma-
ken zich kostelijk in deze zon-
nige ‘buitenleeftuin’. ,,Er valt
een hoop te zien en te ontdek-
ken. En ze kunnen zich heel
goed verstoppen achter het
hoge gras en het bamboe.” Zelf
zit André het liefst op een van
de terrassen, genietend van
het uitzicht. Veel onderhoud
vergt de tuin gelukkig niet. ,,Ik
knip af en toe wat, en dat vind
ik best leuk om te doen. Maar
zeker niet iedere dag. Wat dat
betreft heb ik genoeg andere
hobby’s.”

Ook meedoen aan deze
tuinrubriek? Opgeven kan
via t.behne@ad.nl

LIEFDEManon Reerink verkoopt haar
vrijstaande villa aan de De Loete in Pijnacker.
Na een latrelatie van vijf jaar trekt ze in bij
haar vriend in Apeldoorn.

Villa met
uitzicht op
flamingo’s

▲▲ Manon Reerink
voor haar villa met
enorme schoorsteen.

▲ V.l.n.r. de riante
woonkamer, de keu-
ken en betonnen trap,
en de tuin aan het
water.
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Till Behne

Het huis van Manon staat op een
van de wooneilanden van
woonwijk Rietlanden. Het is

onder architectuur gebouwd en
springt direct in het oog. ,,De bouw
begon in 2006 en ik ben er in 2007
gaan wonen. De architect had rede-
lijke vrijheid en dat zie je wel. Het
wijkt behoorlijk af van de andere
huizen. Vooral het ‘gevouwen’ dak
valt op. Het is een verwijzing naar de
bergsport, waar ik destijds mee bezig
was”, legt Manon uit.
Maar niet alleen het dak intrigeert

bij aankomst. Ook de grote schoor-
steen aan de zijkant van het huis, die
zowel een binnen- als een buiten-
haard bedient, valt niet te missen. En
ook de luifel-overkapping aan de-
zelfde zijde van het huis is opvallend.
Hij staat omhoog. ,,Zo houdt-ie de
zon in de zomer buiten, maar in de
winter, als de zon wat lager staat,
schijnt-ie wel het huis binnen.”
De villa heeft een riante oprit met

links een ruime garage. Ook hier een
speels hellend dak. Via de entree kom
je rechts meteen in een grote werk-
kamer met tweemaal openslaande
deuren naar de tuin. Door een schuif -
deur wandel je desgewenst zo de
woonkamer in. Terug in de hal lopen
we langs een robuuste betonnen trap
die naar de eerste verdieping voert.

,,Ik wilde per se een trap waarbij je
niet elke keer hoorde dat iemand naar
boven of beneden rent. Deze trap
was er als eerste, de rest van het huis
is eromheen gebouwd.” Onder de
trap is nog kastruimte gecreëerd
waar onder meer het centraal stof-
zuigsysteem in zit.

Extra keukenblok
Aan het einde van de hal, waar je
dankzij een vide tot in de nok kan
kijken, loop je door een glazen taats-
deur naar de garage, een toilet en de
keuken en bijkeuken. Deze laatste
heeft een extra keukenblok, de op-
stelplaats voor de (lucht)warmte-
pomp, een 70 liter boiler en een
aparte buitendeur naar de achtertuin.
Vanuit de bijkeuken is een vaste trap
naar de kelder. 
De keuken is voorzien van alle mo-

derne gemakken zoals een Quooker
en een stoomoven en heeft een door-
kijk naar de woonkamer. Deze gigan-
tische woonkamer heeft maar liefst
vier dubbele openslaande deuren
naar de tuin waardoor het licht en
ruimtelijk is. Ook is er een knusse
open haard. De tuin is ruim opgezet
en beschikt over een overkapping
met buitenhaard, een ingebouwde
trampoline en een terras aan het wa-
ter. ,,Hier heb je de ultieme privacy.
Als het vriest zou je vanaf de vlonder
kunnen schaatsen. In de zomer kun

UITGELICHT

Een wasmand op pootjes
Deze Bo wasbox van Brabantia (vanaf 139 euro) staat op
pootjes. Dat ziet er niet alleen stijlvol uit, het is ook nog eens
handig. Het is beter voor je rug, want je hoeft niet diep te
bukken om de was eruit
te halen, en je kunt er-
onder makkelijk
schoonmaken. Het dek-
sel heeft een handige
quick-drop opening,
waardoor de kans dat
de kleding van je ge-
zinsleden daadwerke-
lijk in de mand belandt
een stuk groter wordt. 

Plant die van
koffie houdt
Hortensia’s op je werkplek staan
niet alleen gezellig, ze verbeteren
ook de luchtvochtigheid. En dat is
fijn, want zo heb je minder last van
hoofdpijn en droge ogen als je veel
met een beeldscherm werkt. Een
handige tip: je laat vast weleens
een bodempje koffie of thee in je
mok achter. Geef dat afgekoeld
aan deze plant, die sinds deze
maand weer te koop is. Zowel kof-
fie als thee bevat kalkvrij water,
maar ook voedingsstoffen.

Oude boiler krijgt tweede
leven als hanglamp
Sebastiaan van Dulken, eigenaar
van Ruig & Geroest, draagt
graag een steentje bij aan
een betere wereld. Met zijn
bedrijf geeft hij afval een
tweede leven als designob-
ject. Zo heeft hij deze hang-
lamp (vanaf 175 euro) gemaakt van een oude,
defecte boiler. Doordat die boiler jarenlang ge-
bruikt is, is het koper in de loop der tijd helemaal
verkleurd. De buitenkant van de lamp is opge-
schuurd voor een stoere industriële look.
ruigengeroest.nl
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je bootje varen of zo met de glijbaan
het water in.”
Via de stoere betonnen trap kom je

boven op de indrukwekkende over-
loop/vide. De eerste verdieping telt
in totaal vier ruime slaapkamers en
aan weerszijden van de lange gang
twee badkamers. Een kleine aan de
voorzijde van het huis en een grote,
inclusief ligbad, aan de achterzijde.
,,Hier boven heb je een geweldig uit-
zicht over het natuurgebied. Vanuit
mijn slaapkamer heb ik zelfs een keer
flamingo’s gezien, die hier tijdelijk

bivakkeerden. Het is echt een uniek
huis, allesbehalve standaard. Dat
wilde ik ook. Het is in 2006 gebouwd
en ik ben de eerste die hier van dit
‘eiland’ vertrekt. Dat zegt wel wat.
Maar na 5 jaar latrelatie, heen-en-
weergereis en lang wikken en wegen,
heb ik besloten bij mijn vriend in
Apeldoorn te gaan wonen. Daar zijn
iets meer mogelijkheden voor ons sa-
mengestelde gezin. Maar we zullen
altijd met veel plezier terugdenken
aan dit huis. We hebben hier hele
fijne jaren gehad.”

Het is echt een
uniek huis,
allesbehalve
standaard
–Manon Reerink

€�1.000.000

Adres: De Loete 48
Plaats: Pijnacker
Type woning: Villa, vrijstaande
woning
Vraagprijs: € 1.000.000

Woonoppervlak: 190 vierkante
meter
Kamers: 7 (5 slaapkamers)
Bouwjaar: 2006/2007
Makelaar: Post Makelaardij

WAT�eN�Hoe�

Te�koop

WAT KOOP JE NOG MEER VOOR
€ 1.025.000?

Adres: Prinsegracht 89-91
Plaats: Den Haag
Type woning: Penthouse (ap-
partement) 
Vraagprijs: € 1.000.000
Woonoppervlakte: 235 m2

Aantal kamers: 5 (3 slaapka-
mers) 

Bouwjaar: 1675
Informatie: Frisia Makelaars
Bijzonderheden: In rijksmonu-
ment ‘De Admiraal’ gelegen
gerenoveerd penthouse met
een dakterras van ruim
100m². Met authentieke de-
tails. Eigen parkeerplaats.

Adres: Bachlaan 16
Plaats: Voorschoten
Type woning: Eengezinswo-
ning, geschakelde woning 
Vraagprijs: € 1.025.000
Woonoppervlakte: 176 m2

Aantal kamers: 5 (3 slaapka-
mers) 

Bouwjaar: 1976
Informatie: DOEN Makelaars
Bijzonderheden: Halfvrij-
staande woning op unieke lo-
catie. Zeer veel lichtinval door
grote raampartijen. Energiela-
bel D. Eigen oprit met plek
voor twee auto’s.

Adres: Jonkerlaan 86
Plaats: Wassenaar
Type woning: Herenhuis, half-
vrijstaande woning 
Vraagprijs: € 1.000.000
Woonoppervlakte: 195 m2

Aantal kamers: 7 (5 slaapka-
mers) 

Bouwjaar: 1938
Informatie: Stuyver Makelaar-
dij o.g.
Bijzonderheden: Te renoveren
halfvrijstaand herenhuis met
484m2 perceeloppervlakte.
Garage met oprijpad voor
meerdere auto’s.

Schaapjes tellen was
nog nooit zo leuk
Dromenvangers komen oor-
spronkelijk uit de indianencul-
tuur. Zij maken ze om ze
boven het bedje van hun kin-
deren te hangen. Indianen
gaan er van uit dat de hemel
vol zit met dromen en dat een
dromenvanger alleen de
goede doorlaat. Deze Dream-
Catcher Schaap (31,95 euro)
bestaat uit een levensboom
en schaapjes van vilt en is
gemaakt in Nepal. beyoona.nl

Mat wit bad voor een
Scandinavische look
De Scandinavische in-
terieurtrend, met veel
wit en houttinten,
wordt steeds popu-
lairder in de badka-
mer. Daarom heeft Vil-
leroy & Boch nu
baden die niet zijn uit-
gevoerd in klassiek
wit, maar in mat wit. Dit is aan de binnen- en
buitenkant mogelijk. Op het bad zit een speci-
ale glazuurlaag, TitanGlaze, waardoor het ke-
ramiek een kras- en slagvast oppervlak heeft.


