
STATIGE 
VILLATUIN 

MET TUINKAMERS

VOOR DEZE STATIGE VILLA IN HILVERSUM WERD ONTWERP-
BUREAU WOLTERINCK UIT LAREN INGESCHAKELD VOOR EEN 

PASSEND TUINONTWERP. DE BEWONERS KOESTERDEN DE 
WENS OM DE VILLA EN DE TUIN MET ELKAAR TE VERBINDEN. 

WOLTERINCK ONTWIERP EEN PRACHTIGE TUIN MET VER-
SCHILLENDE TUINKAMERS EN BOUWKUNDIGE ELEMENTEN. 

TEKST: CLAIRE VAN BAVEL FOTOGRAFIE: WOLTERINCK?



We spreken met Marcel Wol-
terinck, creative director van 
Wolterinck. Onder zijn lei-

ding werkt een team van bevlogen (tuin)
architecten, interieurontwerpers en -sty-
listen samen aan prachtige designpro-
jecten in zowel binnen- als buitenland. 
“Het bijzondere aan ons werk is dat wij 
visie geven aan het totale project. Van 
het ontwerp voor de tuin tot aan de 
architectuur, van de inrichting tot aan 
kunstobjecten: wij kunnen alles regelen. 
Voor de klant is het fijn om één aan-
spreekpunt te hebben bij een verbou-
wing of renovatie, in plaats van zelf te 
moeten schakelen met allerlei verschil-
lende partijen”, vertelt Marcel. Hij ver-
volgt: “Als wij de regie krijgen, is er een 
duidelijke visie voor binnen en buiten, 
en zorgen wij ervoor dat alles goed in 
elkaar overloopt. De harmonie van de 
totaalbeleving is de laatste jaren immers 
erg belangrijk geworden. Dit was ook 
een sterke wens van de bewoners van 
deze villa in Hilversum.” 

‘Architectonische 
details zorgen voor 
verbinding’

De klassieke details van 
de villa zijn terug te vin-
den in architectonische 
elementen in de tuin, zo-
als deze stenen pergola.



Stijlvol buitenmeubilair van Borek geeft de verschillende terrassen een harmonieuze uitstraling. 
De tuinkamers zijn van elkaar gescheiden, maar toch in balans.

De details – zoals deze accessoires – ma-
ken het geheel compleet. Hier zien we 
dat het buitenleven bijna net zo belang-
rijk is geworden als het leven in huis: ook 
buiten willen we een stijlvolle inrichting. 



Voor de bewoners was het belangrijk dat 
alles buiten plaats kon vinden, waaronder 
koken en borrelen. Als ze bezoek ontvan-
gen, hoeven ze niet telkens naar binnen 
te lopen om eten en drinken te pakken.



Het buitenleven is tegenwoordig net zo 
belangrijk als het leven in huis. Marcel 
zegt hierover: “Wij besteden dan ook 
veel aandacht aan de overgang tussen 
binnen en buiten. Zo heb je puien die je 
kunt wegklappen, openschuiven of zelfs 
de grond in kunt laten zakken.” Bij dit 
project in Hilversum was er geen sprake 
van een nieuwbouwproject. Wolterinck 
werd ingeschakeld voor een vernieuwd 
tuinontwerp voor de gerenoveerde vil-
la. “De architectuur van het huis heeft 
iets klassiek Hollands. Dat soort details 
hebben we ook terug laten komen in 
bijvoorbeeld de afscheidingen en schut-
tingen.”Marcel heeft zelf een voorliefde 
voor strakkere tuinontwerpen, al kan 

Als we Marcel vragen naar wat hij zelf het mooist vindt aan deze tuin, luidt zijn antwoord: “Dat de tijd waarin het huis ge-
bouwd is terug te vinden is in de architectuur van de tuin. Het staat in balans met elkaar.”



hij de charme van dit project ook erg 
waarderen. “Ik vind het belangrijk dat 
mijn ontwerpen in harmonie zijn met 
de architectuur. Het is voor mij dan een 
uitdaging om dit in balans te krijgen en 
dat zie je hier ook goed terug. De be-
woners wensten een tuin met een rus-
tige uitstraling, die het huis nog beter 
tot zijn recht zou laten komen. Daar-
naast was het buitenleven erg belangrijk 
voor hen: zo hebben we verschillende 
‘tuinkamers’ met klassieke elementen 
gerealiseerd. De stenen pergola leidt 
je vanaf het huis naar de buitenkeuken, 
die zich rechtsachter in de tuin bevindt.” 
Voor de bewoners was het belangrijk dat 
het gehele buitenleven – van het koken 
tot aan relaxen – in de tuin plaats kon 
vinden. “Dus niet dat je steeds naar bin-
nen zou moeten lopen om wat te drin-
ken of te eten te pakken”, legt Marcel 
uit. De buitenkeuken is dan ook van 
alle gemakken voorzien en dusdanig 
overdekt, dat het keukengedeelte altijd 
droog zal blijven. Hier kan men het hele 
jaar door genieten van het buitenleven. 
De verschillende tuinkamers zorgen niet 
alleen voor diversiteit in de tuin zelf, 
maar spelen ook een belangrijke rol in 
het uitzicht vanuit huis. “Als je in de wo-
ning naar buiten kijkt, zie je vanuit elke 
kamer een plek met een eigen karakter. 
Dit zorgt telkens weer voor een unieke 
beleving.”

In het ontwerp is gespeeld met verschillende 
vormen van beplanting. Ook zijn er diverse 
oudere bomen, struiken en planten bewaard 
gebleven. “Dat is fijn, want de volwassen be-
planting past goed bij het klassieke karakter 
van de woning,” aldus Marcel.

‘De tuin sluit naadloos 
aan bij het statige 
karakter van de villa’


