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ENZO architectuur & interieur ®
en StukArt Tuinen

Wie een nieuw huis bouwt of een
bestaand huis verbouwt, loopt vrijwel
altijd aan tegen de vraag: wat doen we
met de tuin? Om op dit soort vragen
een passend antwoord te geven werken
de architecten van ENZO architectuur
& interieur ® vaak samen met de
tuinspecialisten van StukArt Tuinen.

De tuin is tegenwoordig bijna net zo belangrijk als het huis.
Zodra het even kan, zitten, eten en koken we buiten. Van vroeg
in het voorjaar tot laat in het najaar. En in de winter willen we ook
graag dat de tuin er vanuit het huis aantrekkelijk uitziet. Veel
mensen gaan nog een stap verder en zitten ook in de winter
buiten, maar dan onder een wollen plaid rond een houtkachel
onder een overdekt terras. Kortom: de tuin wordt het hele jaar
door gebruikt en moet er het hele jaar door aantrekkelijk uitzien.

Het nieuwe wonen:

huis & tuin
in harmonie

Zichtlijnen
Dit heeft gevolgen voor het werk van de architect en de
hovenier. Carlo Abdul, samen met Jasper van Rijn eigenaar
van ENZO, geeft zijn visie hierop: “In ons werk creëren wij
altijd zichtlijnen. Hoe kijk je van de ene ruimte door naar de
andere? Hoe verbind je ruimtes aan elkaar, zodat een interieur
intiem en tegelijk ruimtelijk is? Dat soort vragen is in ons werk
belangrijk. Maar een zichtlijn houdt natuurlijk niet op bij een
raam of openslaande deur. Een zichtlijn in het interieur wordt
sterker als deze doorloopt in de tuin. Binnen en buiten hangen
daardoor nauw met elkaar samen, of eigenlijk: ze versterken
elkaar als ze goed op elkaar zijn afgestemd. Dat is de reden dat
wij voor onze opdrachtgevers die met ons een huis bouwen of
verbouwen, eigenlijk ook altijd schetsen voor het tuinontwerp
maken.”
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“Wij zijn gewend om
wensen van opdrachtgevers te vertalen in
ruimtes waar zij zich
prettig in voelen. Bij
een tuin is dat in feite
niet heel anders.”
|
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Tuinontwerp
Carlo is een ontwerper in hart en nieren en in zijn
gedrevenheid om het beste eindresultaat voor zijn
opdrachtgever te creëren, gaat hij soms zo ver dat hij
een compleet tuinontwerp maakt. “Ik ben gewend om
wensen van opdrachtgevers te vertalen in ruimtes waar
zij zich prettig in voelen. Bij een tuin is dat in feite niet
heel anders: daar creëer je ook verschillende hoeken om
te relaxen, te eten, een speelplek voor de kinderen. Het
grote verschil is natuurlijk dat je in een tuin werkt met
levend materiaal en dat vult StukArt Tuinen perfect aan.
Zij weten hoe planten groeien, wat het op welke plek en
in welke grondsoort goed doet. Essentiële kennis bij het
maken van een fijne tuin. Bovendien kunnen zij een grote
collectie aan prachtige tuinmeubels leveren.”

Kracht van harmonie

Sfeer
Ook de sfeer in de tuin wordt steeds vaker afgestemd
op de sfeer in huis. Binnen wordt buiten en buiten
komt, dankzij grote openslaande deuren en verdiepingshoge ramen, weer naar binnen. Voor een
optimale afstemming werkt ENZO graag samen
met StukArt Tuinen, met wie ze na zoveel gezamenlijke projecten inmiddels kunnen lezen en schrijven.
Onno Kinkel van StukArt vertelt hierover: “Het is
voor onze klanten fijn om twee partijen te hebben
die vanuit hetzelfde idee samenwerken aan creatieve ontwerpen voor huis en tuin. De klant staat
centraal en daarbij is de waardering over en weer
van groot belang voor het slagen van die samenwerking. Sfeer is voor elke klant anders en door
goed naar elkaar te luisteren bereiken we het mooiste resultaat.”

“Het groen lijkt
tegen de zwarte
achtergrond van
leisteen nog feller
van kleur.”
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De woning aan het water is volgens Onno Kinkel “een
mooi voorbeeld van de kracht van harmonie tussen de
architectuur van de woning, die bestaat uit het oorspronkelijke huis uit de jaren dertig en een moderne aanbouw,
en de tuin. En dat terwijl ook overwogen is het oude huis
af te breken. Hoewel de hele tuin nieuw is aangelegd, is
er rekening gehouden met de oorspronkelijke en nieuwe
delen van de woning. Zo is de tuin aan de voorzijde wat
formeler, door de toepassing van wolken van buxus, dan
aan de achterzijde, waar veel grassen en planten met een
losse groeiwijze zijn gebruikt. Die passen ook goed bij de
waterrijke omgeving. Aan de waterkant zijn enkele oude
bomen bewaard gebleven, die veel sfeer toevoegen en
die de strakke lijnen in de tuin verzachten. De tuin heeft
een uniek lijnenspel dat, in combinatie met de gebruikte

Met een team van ervaren,
goed opgeleide en enthousiaste mensen werken wij
dagelijks aan onze missie: aangename, praktische
én duurzame ontwerpen maken die de verwachtingen van onze opdrachtgevers overtreffen. In
ons werk staan de opdrachtgever - particulier
en zakelijk - en zijn of haar wensen dan ook centraal. Dat begint met goed luisteren, ook naar
de dromen achter de ideeën en wensen. Want
een ontwerp is voor ons pas geslaagd als de
opdrachtgever blij is.
Leimuiderdijk 239 | 2154 MN Burgerveen
www.enzoarchitecten.nl | info@enzoarchitecten.nl
tel. +31(0)172 50 30 90

materialen, het bijzondere karakter van de woning versterkt.” Bij de andere woning op deze pagina’s is juist
gekozen voor een sterk contrast tussen het zwarte
leisteen van de gevel en de bijna volledig groene tuin.
Het groen lijkt tegen de zwarte achtergrond nog feller.
Zoals interieur en architectuur elkaar versterken in een
goed ontwerp, zo kunnen tuin en architectuur elkaar
eveneens versterken. Het nieuwe wonen: tuin, huis en
interieur in harmonie.

StukArt Tuinen is al jaren
een begrip in het noordelijke deel van de Randstad.
Ons team van ruim 22 (tuin)
specialisten werkt dagelijks met veel plezier
en enthousiasme voor zowel particulieren als
bedrijven. Wij ondersteunen dan ook van begin
tot eind, van ontwerp en advies tot vakkundige
aanleg en onderhoud. Daarbij staan wij bekend
om onze flexibiliteit en onze uitgebreide kennis en totaalaanbod. Daar zijn wij erg trots op!
Jadelaan 105 | 2132 XZ Hoofddorp
www.stukart.nl | info@stukart.nl
tel +31(0)23 56 120 79
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