
Wilma Kruisdijk en Richard van Bodegom 

 komen superlatieven tekort om het gevoel dat 

ze hebben bij hun huis én tuin te beschrijven. 

Het huis, ontworpen door architect Paul van der 

Jeugd, is prachtig. 

De tuin, ontworpen door Marco Rinket, is een 

plaatje. Maar het gevoel bij beide elementen is 

overweldigend. ‘We hebben het gevoel dat het 

helemaal voor ons is gemaakt. Het past hele-

maal bij onze way of life’. 

Wilma kan zich het moment dat hovenier Marco 

Rinket met het ontwerp van de tuin bij haar 

aanschoof nog helder voor de geest halen. ‘Het 

was in één woord perfect’, zegt ze met stellig-

heid. ‘Het enige dat we Marco als huiswerk mee 

hadden gegeven was het zwembad. Dat wilden 

we graag. Voor de rest hebben we hem vrij gela-

ten. Marco is er op uitstekende wijze in geslaagd 

onze Bourgondische manier van leven met de 

strakke, moderne lijnen van het huis te vereni-

gen. We hebben niet één detail uit het ontwerp 

veranderd. Dat zegt voldoende, lijkt me.’

Het zwembad was dan wel een uitgangspunt 

voor de tuin, het betekende bepaald niet dat de 

tuin daardoor een ietwat decadente uitstraling 

zou krijgen. ‘Absoluut niet’, haast Richard zich 

te zeggen. ‘We wilden een tuin met een zwem-

bad, niet andersom. Het huis heeft een strakke, 

minimalistische uitstraling, dat heeft Marco op 

voortreffelijke wijze in de tuin terug laten ko-

men. Ook de lijnen van het huis zijn helemaal 

verwerkt. In feite heeft de tuin de vorm van een 

taartpunt. En dan nog een schuine punt ook. 

Dat hij dat toch tot één geheel heeft weten te 

smeden, vind ik echt heel bijzonder. Paul van de 

Jeugd, de architect, is ook zeer tevreden over de 

tuin en zei zelfs dat hij het zo nooit bedacht zou 

hebben. Dat zegt voldoende over het vakman-

schap van Marco Rinket.’

Wandelen door de tuin van Wilma Kruisdijk en 

Richard van Bodegom, samen met hun doch-

ters Isabel en Larissa wonend op de Diekman 

Es, is een aaneenschakeling van fraaie staaltjes 

tuinarchitectuur. De vele zitjes, de grote plan-

tenbakken, de doorkijkjes, de tuinbarbecue, de 

natuurlijke afscheidingen. Het is, zoals Wilma 

en Richard zelf zeggen, een oase van ruimte en 

licht geworden. 

‘Je kunt goed zien dat Marco met alles rekening 

heeft gehouden’, zegt Wilma bewonderend. ‘Met 

de wind en met de stand van de zon bijvoor-

beeld. Alles klopt gewoon. ’s Zomers zitten we 

lekker te borrelen op het terras, zwemmen wat, 

barbecue aan en dan zien we tegen de avond ach-

ter het riet de zon onder gaan. Is er geen zon, 

dan schakelen we de lampen in het zwembad 

aan. Prachtig toch?’

Afgezien van de prachtige inrichting van de 

tuin, hecht Wilma er aan nog iets te benadruk-

ken. ‘Marco Rinket is iemand die z’n afspraken 

nakomt. Hoe vanzelfsprekend dat ook mag klin-

ken, ik heb die samenwerking als bijzonder pret-

tig ervaren. Hij is op tijd, komt z’n afspraken na 

en is makkelijk benaderbaar. Het was een ideale 

samenwerking.’ 

De tuin is nu twee jaar geleden aangelegd en 

wordt, volgens Wilma en Richard, alleen nog 

maar mooier. ‘We zijn nu al uitermate tevreden 

met de fantastische balans tussen huis en tuin. 

Hoe mooi moet het over een paar jaar dan wel 

niet zijn?’

Terugkijkend kan Marco Rinket niet anders 

dan concluderen dat het samenspel tussen 

een ‘prachtig huis’ en de tuin wonderwel is ge-

slaagd. ‘Een moderne, strakke stijl ligt me wel. 

Daar kan ik wel iets mee. Bij de opdracht kreeg 

ik min of meer de vrije hand. Ik ben toen aan de 

slag gegaan met veel rechte lijnen, verharding 

in de vorm van grind en vlonders, grote tegels 

en grote bakken. Ik vind het zelf zeer geslaagd, 

maar ben natuurlijk helemaal blij nu mijn op-

drachtgevers zo tevreden blijken te zijn.’

Anekdote 

Vol goede moed trok Richard bij de eerste 

keer de elektrische grasmaaier uit de schuur 

om de vele vierkante meters gras te kortwie-

ken. Dat werd een onvergetelijke ervaring. ‘Ik 

vind werken in de tuin leuk, maar het moet 

natuurlijk geen werkkamp worden. Ik heb er 

werkelijk uren over gedaan. Vreselijk! Ik heb 

Marco onmiddellijk gebeld en hem gevraagd 

of hij niet iets beters had. 

Nou, Marco kwam het even voordoen met 

een benzinegrasmaaier. Na 20 minuten was 

de klus geklaard. Ge-wel-dig! Overigens niet 

vergeten de stand bij de maaier van ‘schild-

pad’ op ‘haas’ te zetten.’
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‘Wij hebben een tuin die ons 
het perfecte gevoel geeft’


