DE Collectieve binnentuin
Poortmeesters DElft - RRog
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De ontwerpuitgangspunten
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Maximaal vergroenen

3

Rekening houden met bezonning

2

Een slim watersysteem
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Rekening houden met gebruik
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De ontwerpuitgangspunten

Aantrekkelijke zonering met groen omringde buitenkamers

Een zwierige route met minimale verharding tussen plantrijke borders
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Ontwerp van de binnentuin

Plankaart
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Ontwerp van de binnentuin
Legenda

DE TUINZOOM (grondgebonde woningen)

DE TUINZOOM (appartementen)

Haag (Liguster)

Haag (Liguster)
Keermuur

Gras (met bloemenmengsel)
Langwerpige, lichtgrijze tegel

Regenpijp inlaat door tegels
Regenpijp uitlaat op betonnen goot

DE TUINKAMER

HET ZWIERIGE PAD

Erfafscheidig (beton element, paaltjes en
beplanting) volgens principedetails

Keermuur (beton)

Terras van 60x60 betontegels

Langwerprige, lichtgrijze tegel
Beplanting volgens principes

DE TUINHOF

HET COLLECTIEVE TERRAS

Zitelement (nader te ontwerpen)

Bijzondere meerstammige heester

Gras

Zitbank (nader te ontwerpen)

Bomen om het dek
Loper (langwerpig betonelement)
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Ontwerp van de binnentuin
Doorsnede van DE tuinhof, TUINKAMERS EN
HET ZWIERIGE PAD in een herfstsfeer

Tuinzoom

bron: Juurlink+Geluk

Tuinkamer

Het zwierige
pad

bron: Tribú

De tuinhof

Het zwierige
pad

bron: Ken Smith

Tuinkamer

Tuinzoom

bron: JR Holleman
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Sfeerbeeld van de tuinkamers en tuinhof
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tuinkamers
De erfafscheiding

De tuinkamers zijn de private terrassen voor de
bewoners. Deze hebben als erfscheiding een
kerend element die zal functioneren als plantenbak.
Hierdoor ontstaat een zeer groene en unieke
erfafscheiding. Door houten palen toe te voegen
wordt een extra privacy gevoel gecreëerd. Deze
houten palen zullen verschillen in hoogte zodat de
rand speels oogt en dynamiek geeft aan de gehele
tuin.

bron: design@garten
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Tuinkamers
De erfafscheiding
Beplantingsindicatie
Het plantsortiment in de erfafscheiding bestaat
voornamelijk uit siergrassen. Deze soorten geven
veel privacy, een continu beeld en zijn jaarrond
aantrekkelijk in verschillende verschijningsvormen.

Soorten:
1
2

Hoogte:

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’

150 - 180cm

Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’

130 - 160cm

3 Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’

140 - 180cm

4 Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’

100 cm

Carex morrowii ‘Irish Green’
of
6 Luzula sylvatica

40cm

7 Vinca minor

15cm
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40cm

Calamagrostis acutiflora
‘Karl Foerster’

Carex morrowii ‘Irish Green’

Miscanthus sinensis
‘Kleine Silberspinne’

Luzula sylvatica

Miscanthus sinensis
‘Ferner Osten’

Deschampsia cespitosa
‘Goldtau’

Vinca minor
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Beplanting
De Collectieve binnentuin

De binnentuin heeft een grote variëteit aan
verschillende beplanting. Zo zullen er bomen,
meerstammige bomen, heesters, siergrassen
en vaste planten op het dek komen.
De gekozen soorten passen goed op een dak en zijn
daar zorgvuldig op geselecteerd. Ook is de beplanting
zo ontworpen dat er jaarrond een aantrekkelijk beeld
is in de binnentuin. Bloeikleuren, bloei periodes,
herfstkleuren en blad/bloem vormen zorgen in de
verschillende jaargetijden voor een spectaculair beeld.

Cornus alba ‘Siberica’

Parrotia persica

Acer freemanii ‘Jeffersred’
12 tot 17 meter hoog
Oranjerode herfstkleur

Acer sanguinea ‘Winter Beauty’

Sorbus ‘Dodong’
8 tot 10 meter hoog
Rode herfstkleur

Acer griseum

Magnolia stellata

Viburnum x bodnantense ‘Dawn’
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Amelanchier lamarckii

Phlomis tuberosa

Geranium x cantabrigiense
‘Cambridge’

Corylopsis pauciflora

Verbena bonariensis

Sesleria ‘Autumnalis’

Buddleja alternifolia ‘Argentea’

Salvia nemorosa ‘Mainacht

Pennisetum alopecuroides
‘Hameln’

Salvia ’New Dimension Rose’

Geranium ‘Rozanne’

Persicaria bistorta ‘Superba’

Molinia caerulea ‘Moorflame’

Liriope muscari ‘ Moneymaker ’
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Langwerpige tegel 1400x400mm, beton, grijs

Terrein inrichting
Robuust beton met
een vleugje hout

Langwerpige tegel 1000x200mm, Beton, grijs, 100% recyclebaar

De verharding in de binnentuin is van een robuust en
duurzaam betonproduct. Er zijn drie verschillende
soorten tegels in de tuin.
Bij het betreden van de binnentuin, via één van
de poorten, kom je uit op de lopers. Deze zijn te
herkennen aan een langere en bredere tegel die
de entrees vormen voor de tuin. Het pad door
de binnentuin is ook van een langwerpige tegel,
maar kleiner in formaat. Door de tegels in een
wildverband te leggen, zal het pad los en zwierig
ogen. De tuinkamers zijn ook voorzien van een
terrastegel, maar dan is de tegel vierkant van
vorm. Centraal in de binnentuin bevindt zich een
verblijfsruimte. Deze is niet verhard en is een
grasvlak. Door het gebruiken van substraat zal het
gras sterk genoeg zijn om te verblijven en om er
bijvoorbeeld een picknick bank op te zetten.
In de tuin zijn een aantal vaste zitelementen
opgenomen. Dit om uit te nodigen de tuin te
gebruiken en er te verblijven. In de Tuinhof,
omringd door bloeiende beplanting en sierlijke
grassen, staat een gezamenlijke eettafel. Eventueel
zou gekeken kunnen worden met de toekomstige
bewoners wat de vormgeving en grootte van de zit
plek zou kunnen zijn.

bron: Aquaflow
Vierkanten tegel 600x600 mm, Beton, donker grijs, 100% recyclebaar

bron: Schellevis

bron: Schellevis

Betonnen zitelement op het collectieve terras

bron: Rob t’Hart
Gras te gebruiken als verblijfsplek

De collectieve terrassen van de tuin worden
gemarkeerd met een betonnen zitelement in een
bijzondere vormgeving die sturend is in de richting
van de wandelroutes.
bron: Juurlink+Geluk
Nader te bepalen zitelement
bron: Exp- architectes
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Terreininrichting
TUINZOOM

De voortuin is de groene plint van het gebouw. De
zoom rondom het gebouw is jaarrond groen en is
het groene visitekaartje van het gebouw.

bron: cruydthoeck

Langwerpige tegel in wildverband bij de voordeur

In de voortuinen wordt gewerkt met dezelfde
materialen als in de binnentuin. De langwerpige
tegel zal op een speelse manier de overgang tussen
openbaar en privé kenbaar maken. De voortuinen
van de eengezinswoningen zijn verder van gras.
Het verhoogde deel bij blok 3 heeft terrassen, deze
zijn voorzien van de tegel die ook in de tuinkamer
word gebruikt. Ook zal er bij de blokken 1 en 3 een
loopstrook van 1 of 2 tegels voor de gevels worden
aangebracht.
Bij de ééngezinswoningen is het mogelijk om in
de voortuin nog een bankje of een tafeltje neer te
zetten hiervoor zal de tuin voorzien zijn van gras.
Dit gras is stevig en zal voldoende draagkracht
hebben het gehele jaar door. Waar niet genoeg
ruimte is zal de haag zich verbreden en de solide
rand verstevigen.

bron: Schellevis
Tuin wordt ingezaaid met grasmengsel

De hagen zullen tussen de 60 en 80 cm hoog
worden. Waar terrassen ontstaan bij de
appartementenblokken zullen de hogen iets hoger
zijn om ook op die terrassen privacy te creëren.
Hier zal de hoogte 100cm zijn.
bron: Schellevis
Terrastegel bij appartementen

bron: Kwekerij Roovershof
Een Ligusterhaag is wintergroen en jaarrond dicht.
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Verlichting
De collectieve binnentuin
Ook s’avond is de binnentuin een prettige en
veilige plek om te verblijven. Door het zwierige
pad aan te lichten blijft de tuin functioneel en
sfeervol in het donker. De bolderarmaturen
zijn laag en zullen alleen het pad aanlichten.
Naast de paden, worden ook de bomen
aangelicht. Dit doormiddel van grondspots. Deze
zorgen voor sfeer en laten de bijzondere bomen
ook tot hun recht komen in het donker. Tevens zijn
de bomen duidelijke oriëntatiepunten in de tuin.
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