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Aan Hogeschool Larenstein ben ik opgeleid als ontwerper. Toen de 
mogelijkheid zich voordeed de nieuwe, specifieke afstudeerrichting 
‘tuinarchitectuur’ te kiezen was mijn keuze snel gemaakt. Ik houd van het 
directe contact met de opdrachtgever, de persoonlijke betrokkenheid bij een 
particulier project en de uitdaging de (vaak vele) wensen en eisen te vangen 
in een compleet, functioneel en verrassend ontwerp.

De afgelopen jaren ben ik vooral werkzaam geweest in het midden en westen 
van het land, met af en toe een uitstapje naar België. Recent ben ik in mijn 
ouderlijk huis gaan wonen in het prachtige Sallandse land, met de intentie 
mijn werkzaamheden meer naar deze regio te verplaatsen.

Ik wens u veel plezier bij het bekijken van mijn portfolio en hoor graag van u!

Menno Boer
 



Visie:

Sterke compositie
Een sterke compositie die jaarrond boeit is de basis. Die basis moet 
vanzelfsprekend voelen, rust brengen en tegelijkertijd spanning of 
nieuwsgierigheid oproepen. Een tuin met een sterke compositie 
en hiërarchie geeft richting, begeleidt of verhult en richt de blik 
vanzelfsprekend op mooie details als kunst of bijzondere bomen en 
planten. Verhardingsmaterialen met ingetogen kleuren en zorgvuldig 
gekozen verlichting moeten het ontwerp ondersteunen en versterken.
Een sterke compositie betekent niet vanzelfsprekend dat de tuin streng 
of strak is. Door de ‘losse’ weelderige beplanting is juist een natuurlijke 
tuin met gebogen, organische lijnen gebaat bij een duidelijk herkenbare 
indeling.

Stijlvast
Elke tuinstijl kan, op de juiste plaats en stijlvast toegepast, aantrekkelijk 
zijn. Door de leergang ‘Groen Ruimtelijk erfgoed’ die ik in 2013 volgde aan 
de HAS in Den Bosch, heb ik mijn kennis van de verschillende historische 
tuinstijlen verder kunnen versterken en heb ik geleerd welke onderdelen 
de stijl maken of breken.
De stijl van de tuin sluit bij voorkeur aan op het landschap, de architectuur 
van de bebouwing en de historie van de plek, maar soms kan het erg 
interessant zijn om juist het contrast of combinaties te zoeken.

Rustige beplanting
Mooie, natuurlijk ogende beplanting heeft mijn voorkeur. Te harde kleuren 
geven onrust in een tuin waarin je juist wil kunnen ontspannen.
In de beplanting mogen mooie accenten oplichten, maar de basis moet 
rustig zijn. Belangrijker dan de kleur is misschien wel de juiste afwisseling 
in vorm, hoogte en volume. Afwijkende bladvormen (bijv. rank en ijl tegen 
groot en rond) maken een border aantrekkelijk, ook als deze niet bloeit.
‘Een goede vaste plantenborder is ook aantrekkelijk in zwart-wit’ zei Piet 
Oudolf ooit.



Bewust van de omgeving
Elke tuin bevindt zich in een landschap. Dit kan een prachtig overweldigend 
landschap zijn met weidse vergezichten, waarvan de kenmerken zich tot in 
de tuin moeten manifesteren.
Maar soms wil je juist een plek creëren met een naar binnen gekeerd 
karakter; een serene tuin die hectiek buitensluit en waarin alleen de kracht 
en schoonheid van die specifieke plek bestaat.

Persoonlijk karakter
Belangrijk is het persoonlijke karakter van de tuin. Het is meer dan een 
mooie, doordachte compositie. Het is de plek waar u speelt, sport of luiert, 
waar u werkt en samenkomt met vrienden en familie. Een goed ontwerp 
moet al deze functies vanzelfsprekend kunnen herbergen en zo uw 
persoonlijke stempel dragen.

 
 



Ontwerp moderne poldertuin Montfoort 
 
Opdrachtgever:  Particulier
Realisatie:   2015
Oppervlakte:  520 m2

Een tuin passend in het landschap met een hoofdrol voor het huis. Samengevat 
zijn dat de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerpen van deze tuin in 
Montfoort.
Het gazon loopt glooiend af naar de randen van het perceel. Er is geen 
omheining of haag op de erfgrens geplaatst. Zo lijkt de tuin zo groot mogelijk en 
gaat ze  vanzelfsprekend over in het landschap.  
Om het poldergevoel te versterken zijn de gekozen bloemen vooral roze en geel 
van kleur. Grootbladige beplanting en hoge, wuivende siergrassen versterken het 
effect van het water.



Ontwerp moderne poldertuin Montfoort 
 
Opdrachtgever:  
Realisatie:   
Oppervlakte:  















Ontwerp bloemrijke tuin Woerden 
 
Opdrachtgever:  Particulier
Realisatie:   2013
Oppervlakte:  495 m2

Ontwerp een tuin die de strengheid van het huis ontkracht en de rechte lijnen 
verzacht. Die opdracht kreeg ik mee voor het ontwerp van deze tuin in Woerden.  
 
In overleg met de opdrachtgevers is een intieme tuin ontstaan met een 
natuurlijk, organisch lijnenspel.
Door de uitbundige, zorgvuldig gekozen beplanting worden de seizoenen 
optimaal beleeft en is de tuin aantrekkelijk voor insecten en vogels. De merels 
gebruiken graag de grote natuurstenen elementen voor het openen van 
slakkenhuisjes.



Ontwerp moderne poldertuin Montfoort 
 
Opdrachtgever:  
Realisatie:   
Oppervlakte:  













Ontwerp besloten achtertuin IJsselstein 
 
Opdrachtgever:  Particulier
Realisatie:   2013
Oppervlakte:  90 m2 

De opdrachtgever van deze achtertuin vroeg mij de bestaande diagonale lijnen in 
de tuin te behouden.  
 
Door gebruik van de niveauverschillen zijn verschillende besloten terrassen 
gecreëerd terwijl het ruimtelijke gevoel van de gehele tuin blijft behouden. 

De witte muren, de gekozen beplanting en het (vallende) water geven de tuin de 
gewenste mediterane sfeer.  
Het hout en de aardse tonen van het Cortenstaal voegen warmte toe aan de 
neutrale tinten van de muren en tegels.

 











Ontwerp moderne achtertuin Oudewater 
 
Opdrachtgever:  Particulier
Realisatie:   2015
Oppervlakte:  88 m2

Een tuin met sterke contrasten; contrast in kleur en een contrast tussen strak 
en weelderig. Deze tuin moet ruimte bieden aan het geven van een sporadisch 
feestje, maar wordt vooral vanuit huis beleeft. Behoefte was er daarom aan 
een sterke compositie die jaarrond aantrekkelijk blijft. 
 
Maar ook de seizoenen moeten worden beleefd. Binnen de duidelijke 
structuur is daarom gekozen voor uitbundig bloeiende vaste planten en 
heesters, die opnieuw sterke aanwezige kleuren hebben.



Ontwerp moderne poldertuin Montfoort 
 
Opdrachtgever:  
Realisatie:   
Oppervlakte:  









Ontwerp achtertuin Bodegraven 
 
Opdrachtgever:  Particulier
Realisatie:   2013
Oppervlakte:  215 m2

Door het openbare wandelpad naast deze achtertuin in Bodegraven was er 
een sterke behoefte aan privacy terwijl tegelijkertijd de verbinding met het 
water behouden moest blijven.

Dak-platanen, opgaande siergrassen en sterke langbloeiende vaste planten 
met veel volume zorgen voor beslotenheid. 
De vissen, libellen maar ook het subtiele geluid van het vallende water in de  
vijver brengen levendigheid. De vijver is zo gepositioneerd dat het zicht erop 
vanuit de werkkamer optimaal is.











Ontwerp statige boerderijtuin Genderen 
 
Opdrachtgever:  Particulier
Realisatie:   2014
Oppervlakte:  3000 + m2

De tuin van deze statige boerderij speelt een belangrijke rol binnen het 
maatschappelijk leven van het dorp.
Het volleybalveld en het zwembad dat ligt verscholen achter de grote schuur-
deuren worden in de zomermaanden intensief gebruikt door kinderen uit de 
buurt.

De opdracht was tweeledig; versterk de statige uitstraling van de, recent geren-
oveerde en verbouwde boerderij en creëer een ‘binnentuin ’met veel privacy.

De bestaande haagstructuur is uitgebreid. De ‘nieuwe’ besloten tuin wordt daar 
vanzelfsprekend  in opgenomen maar vanuit het huis blijft het zicht op het land-
schap  behouden.

Een artikel over deze tuin verschijnt in de voorjaarseditie van 2017 van ‘Tuinen 
Landelijke Stijl’.
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