TUIN AAN HET WATER

De grote
beukenkolommen
zorgen voor een
strak groen
element bij het
eetterras.
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Tuin

TUIN AAN
Achtertuin
vanHET
90 WATER
m2, gericht op
het noordoosten.

Woning

Moderne vrijstaande hoekwoning
uit 2003.

Bewoners

Stel van middelbare leeftijd, waarvan de kinderen het huis uit zijn.

Wensen

• eigentijdse tuin
• gezelligere sfeer
• groot terras
• weinig onderhoud
• weinig planten

Wind, water
en vrij uitzicht
Deze tuin bij een vrijstaande hoekwoning in Almere Stad heeft een heerlijk vrij
uitzicht op water en natuur. De voorheen geheel betegelde tuin oogde echter erg
kil en ongezellig. Een verhoogde hardhouten vlonder, twee beukenkolommen en
enkele grote bakken met planten zorgen nu voor meer sfeer.
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De sfeer van het interieur
binnen komt terug in de
TUIN
AAN HET WATER
verhoogde
vlonder.

‘Ik heb voor beukenkolommen
gekozen, want ze zijn strak net
als een haag, maar nemen
minder ruimte in.’

H

oe creëer je meer
sfeer in een tuin als
de eigenaren een
nette tuin willen
zonder al te veel
planten? Dat was de uitdaging
voor zelfstandig tuinontwerpster
Manon van Dis, die in opdracht
van Van Raaijen Hoveniers het
ontwerp maakte. ,,Ik ben erg van
de groene tuinen. Het liefst zou ik
in deze tuin met bamboe werken,
zodat je meer een patio- of een
rimboegevoel krijgt, maar dat kon
hier niet. Ik ben meegegaan met
de bewoners die vooral een onderhoudsvriendelijk tuin wilden.’’
Het grote tegelterras dat er al lag
en de eigenaren wilden behouden,
het fraaie uitzicht en beschut
kunnen zitten, waren de uitgangspunten bij het ontwerp. Want
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wind was hier wel een probleem.
Manon: ,,Wat mij nog het meest
stoorde was het grauwe van de
tuin, niet alleen door de grijze
tegels maar ook door de bijna
4,5 m hoge, blinde gevel van de
buren. Dat wilde ik doorbreken.’’

Beukenkolommen
De sfeer van het interieur werd door
Manon naar buiten doorgetrokken.
,,Het interieur is erg mooi, een luxe
hotelsfeer met warm hout. Daarom
heb ik ook buiten hout toegevoegd
om een warmere sfeer te krijgen.’’
De iets verhoogde vlonder van
bankirai doorbreekt het grote
tegelterras dat behouden bleef en
waarvan alleen enkele verzakte
tegels goed zijn gelegd. Ook de
houten achterwand bij de vlonder
maakt de buitenruimte gezelliger,

net zoals de strakke houten pergola
en enkele meerpalen. ,,De meerpalen staan voor een stukje blinde
gevel, ze zorgen voor een link met
het water. In eerste instantie lagen
de tegels helemaal tot aan de
gevel. De rand langs de gevel, waar
de meerpalen staan, is nu split
geworden. Dit geeft meer lucht aan
het geheel.’’
De grote buitenhaard op de vlonder
zorgt - als hij in gebruik is - in dit
tuingedeelte voor extra warmte en
gezelligheid. Houten bankjes met
haardhout eronder, een boerenhortensia en twee beukenkolommen
kleden de vlonder verder aan. Het
hoofdterras en ook de living kijken
er mooi op uit. ,,Ik heb voor beukenkolommen gekozen, omdat ze strak
zijn, net als een haag, maar ze
nemen minder ruimte in. De groene

2018

TUIN AAN HET WATER

Een lage muur van Platoflex (rechts) scheidt
de loungehoek van het hoofdterras.

kolommen breken de hoogte van
de muur. Klimmers wilden ze niet
tegen de muur, omdat deze van
de buren is.’’

Lamellenwand
In twee grote plantenbakken op
de reeds aanwezige vlonder langs
het water staan twee wintergroene
olijfwilgen (Elaeagnus x ebbingei).
Deze halve bollen op stam vormen
een fraai contrast met het achterliggende natuurgebied. ,,Eronder
staat Stipa tenuissima ’Ponytails’. Dit
siergras is altijd in beweging en het
zorgt voor een verbinding met de
aangrenzende natuur.’’ Ook aan
weerszijden van deze vlonder staan
plantenbakken; aan de ene kant is
de plantenbak gevuld met lampenpoetsersgras, aan de andere kant
met hortensia ’Annabelle’.
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Een lage, lichtgrijze muur scheidt
de vlonder enigszins af van het
hoofdterras. Deze lijkt gestuukt te
zijn, maar is gemaakt van onderhoudsvrij kunststof (Platoflex). Elders
in de tuin staan nog twee van deze
muren: één als scheidingswandje
tussen het hoofdterras en de
barbecueplek onder het afdak bij
de berging, en één op de vlonder
als afscheiding met de buren.
Aan de andere kant wordt de
vlonder aan het water begrensd
door een lamellenwand. Mooi én
praktisch: als de lamellen open
zijn, kunnen de eigenaren volop
van het uitzicht genieten. Willen ze
loungen op de vlonder, dan gaan
de lamellen dicht om vrij en uit
de wind te zitten. Om ook op het
hoofdterras meer beschut te zitten,
had de tuinontwerpster bedacht

De lamellenwand gaat dicht als de
eigenaren er vrij willen zitten.

Tip
Wil je niet dat hardhout
vergrijst? Olie het hout
dan eens per jaar of lak
het, zoals hier is gebeurd.

om een flexibele wand in de
pergola-constructie op te nemen,
een screen maar dan verticaal.
Deze is echter nog niet uitgevoerd.
Ondanks dat Manon zelf een
meer groene tuin had gewild, is ze
tevreden over het resultaat. ,,De
sfeer van binnen is mooi naar
buiten doorgetrokken. Het is nu
gezelliger om de tuin in te gaan.’’
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Tussen de bakken door is er vanuit de
woonkamer nog zicht op het water.
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barbecue
verhoogde vlonder
buitenhaard
beukenkolom
meerpalen
pergola
muurtje
lamellenwand
lampenpoetsersgras in bak
plantenbakken
bankjes
hortensia’s in bak
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Planten in deze tuin
Vaste planten
• Elaeagnus x ebbingei (olijfwilg - als boompje)
• Fagus sylvatica (beuk - als kolom)
• Hydrangea arborescens Strong Annabelle
(hortensia)
• Hydrangea macrophylla ’Madame Emile
Mouillère’ (boerenhortensia)
• Pennisetum alopecuroides (lampenpoetsersgras)
• Stipa tenuissima ’Ponytails’ (vedergras)

berging

‘De sfeer van binnen is mooi naar
buiten doorgetrokken. Het is
gezelliger om nu de tuin in te gaan.’
Manon van Dis

Tuinontwerp
Tuinontwerp van Dis
Huizen
www.tuinontwerpvandis.nl

Tuinaanleg
Van Raaijen Hoveniers
Almere
www.vanraaijen.nl

Productinfo
De iets verhoogde hardhouten vlonder
met buitenhaard oogt heel sfeervol.
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Buitenhaard: Adezz
Plantenbakken: Adezz
Tuinmuurtjes: Platoflex
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