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Via een bevriende architect kwam dit project op ons 
pad. De Hof van Wormer, een kerkgemeenschap in de 
Wijdewormer. 
Een prachtige Noord-Hollandse Stolpboerderij in 
een wijds polderlandschap met een enorm stuk 
grond er omheen. Een terrein toen nog  ingericht met 
paardenstallen, een dressuurbak, windsingels waarbij 
de bomen elkaar beconcurreerden en overal mottige 
buxusbollen. Door de bosschages  was er van de 
omgeving nauwelijks iets te zien.  En juist vanwege die 
ruimtelijke omgeving was de kerkgemeenschap vanuit 
Hartje Amsterdam hier neergestreken. 

Wat waren de wensen van de opdrachtgever?
De opdrachtgevers wilden een tuin met een natuurlijke 
beplanting en een ongedwongen sfeer passend in 
de omgeving. Er mocht meer openheid komen en 
daarnaast  weer zicht op de polder. Ook wilden zij veel 
verschillende zitplekken in de tuin  zodat de deelnemers 

ook in kleine kring samen kunnen zijn. Een tuin voor jong 
en oud. 
De mensen waren het parkeren in de stad gewend dus 
hier was een eigen parkeerplaats zeer gewenst, maar 
dan wel zoveel als mogelijk uit het zicht. Schoonheid 
voorop. 

Jana en Ton hebben het ontwerp gemaakt en 
vervolgens het plan ondersteund door beeldmateriaal 
gepresenteerd aan een groep geïnteresseerde leden. 
Het ontwerp werd met enthousiasme ontvangen en 
vervolgens omarmd. De uitvoering kon beginnen. 

Op welke wijze is er gehoor gegeven aan de wensen?
Het ging om een groot project en hoe eerder er 
begonnen kon worden hoe beter. We zijn een 
samenwerking aangegaan met de lokale hovenier 
De Goede Tuinen uit Wijdewormer.  Zij namen 
de verhardingen  voor hun rekening. Zo moest 

We zeggen het vaak: samenwerken loont!  
Dit project is daar een mooi voorbeeld van.
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Ontwerp & beplantingsplan
Ton Vissers | www.tontuinen.nl

Jana Schmidtchen | www.botaniq.nl
 

Grondwerk & infra
de Goede Tuinen | www.degoedetuinen.nl

TMG Grondwerken | www.tmggrondwerken.nl
 

Tuinberegening & robotmaaier
Amazone Tuintechniek | www.amazone.nl

 
Tuinverlichting

Burlight binnen- en buitenverlichting | www.burlight.nl
 

Electrotechniek
Stahlhöfer Electrotechniek BV | www.stahlhofer.nl

 
Keramiek & Terracotta vazen

Atelier Vierkant | www.ateliervierkant.com
den Daas | www.dendaas-terracotta.nl

 
Bodemadvies & bemesting
ECOstyle | www.ecostyle.nl

 
Beplanting

Smits Boomkwekerij | www.smitsbv.nl
West-Friesland Plant | www.westfrieslandplant.nl

Tuinplantencentrum Loef | www.tuinplantencentrumloef.nl
Nieuwkoop de Kwakel | www.nieuwkoop-europe.com

COLOFON

de dressuurbak plaatsmaken voor een groot 
parkeerterrein, werd er een vlonderterras door hen 
aangelegd, evenals de paden van halfverharding en de 
verhoogde plantvakken in de stiltetuin. 

We hebben ruimte gemaakt in de tuin. De mooiste oude 
en inheemse bomen zijn blijven staan. Er is licht en lucht 
gecreëerd. De buxus is radicaal verwijderd en o.a. een rij 
perenbomen aangeplant. 

Er is een omhaagde tuin gekomen waar de beslotenheid 
voor een fijne rustige sfeer zorgt. De verhoogde bakken 
in deze stilte tuin zijn aangeplant met bomen en planten 
die voorkomen in de bijbel; denk aan de vijg, de olijf 
maar ook een wijnstok en de acanthus.

Onderhoud
Om zo min mogelijk onderhoud aan de tuin uit te 
hoeven voeren heeft Amazone Tuintechniek de 

beregeningsinstallatie verzorgd en de robotmaaier aan 
het werk gezet. 

Om de tuin verder zo optimaal mogelijk zelfstandig te 
laten functioneren werd er door ons een uitgebreid 
bodemonderzoek uitgevoerd, waarop door EcoStyle een 
passend bemestingsadvies werd geschreven voor de 
eerstvolgende 2 seizoenen.

Ook hebben we zorggedragen voor de beplanting, die 
onder andere werd geleverd door Boomkwekerij Smits, 
West Friesland Plant, Kwekerij Loef en Nieuwkoop de 
Kwakel.
Prachtige potten van Atelier vierkant en Den Daas 
terracotta en sfeervolle verlichting van Burlight Binnen- 
en Buitenverlichting maakten het geheel helemaal af.

Inmiddels hebben we de tuin in onderhoud onder de 
bezielende leiding van Sander. Want geen enkele tuin is 

helemaal onderhoudsvrij.

Welke uitdagingen hoorden bij dit project?
Samenwerken loont, maar kan ook uitdagend zijn. Er 
waren zoveel partners aanwezig dat we ontzettend goed 
onze planning op elkaar moesten afstemmen, zodat 
we goed op elkaar konden aansluiten. Daarbij moest 
ook nog rekening worden gehouden met verschillende 
levertijden. Maar voor zover wij kunnen beoordelen 
is deze uitdaging naar ieders tevreden aangegaan en 
uitgevoerd.

Wat waren de bijzonderheden van dit project?
We werken vaker samen met collega-hoveniers, maar 
dat hadden we niet eerder op deze grote schaal gedaan, 
waarbij we bovendien een heel groot deel uit handen 
hebben gegeven. Voor ons was dit bijzonder en zeker 
voor herhaling vatbaar.  
 



T 023 023 526 40 07 
info@wesselingtuinen.nl

wesselingtuinen.nl

Iedereen verdient een
Wesseling tuin_
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