STRAKKE BUITENKAMER

Kamer
zonder dak

Tuin

Wensen

Achtertuin van ruim 10 x 14 m,
gericht op het oosten.

• kamer zonder dak
• strak ontwerp
• water
• vuur
• grote tegels
• privay
• weinig onderhoud

Woning

Geschakelde woning.

Bewoners

Gezin met al wat oudere kinderen.
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Deze strakke, moderne buitenkamer met veel zitgelegenheid
is precies wat de eigenaren wilden. De muurelementen en de
transparante pergola - die inmiddels meer begroeid is - zorgen voor
een optimale privacy. De open haard zorgt in deze buitenkamer
voor extra sfeer, net zoals de waterval en het regengordijn.
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Het regengordijn bevindt zich rechts naast de sering maar stond
niet aan toen de foto werd gemaakt. Maar ook zonder regengordijn
zorgt deze strakke toog voor een mooi doorkijkje, bovendien weert
hij de inkijk van de achtergelegen woningen.
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Een leuk idee zo’n zwevende sidetable vol snuisterijen. Deze is gemaakt
van oude steigerplanken en hangt met kettingen aan de pergola.

Achterin de tuin vormt deze pergola een smal transparant plafond
waar inmiddels diverse klimplanten overheen groeien.
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verhuisplannen. ,,Bij hun nieuwe woning
willen ze wéér een ontwerp van mij!’’

Bomen in deze tuin
• Acer palmatum ’Dissectum Rubrifolium’
(Japanse esdoorn)
• Ginkgo biloba (Japanse notenboom)
• Prunus x subhirtella ’Autumnalis’
(Japanse sierkers)
• Syringa vulgaris ’Andenken an Ludwig
Späth’ (sering)
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Ontwerp

Tuingeluk
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woning

① overdekt terras
② tegels
③ watergordijn
④ zwevende bank
⑤ waterval
⑥ openhaard

⑦ pergola
⑧ transparante wand
⑨ klinkers
⑩ plek voor afvalcontainers

Tuinontwerper Marcel de Coster ontwerpt
meestal tuinen waarin beplanting een
grotere rol speelt dan bij deze strakke
buitenkamer. Zijn zelfstandig tuinontwerpen adviesburo is aangesloten bij de
Dutch Quality Gardens hoveniers die zijn
aangesloten bij De Tuinen van Appeltern.
Deze bedrijven werken sinds een paar jaar
volgens de vier basisvoorwaarden voor
tuingeluk; een van deze voorwaarden
is dat niet meer dan een derde van
het tuinoppervlak wordt ingenomen
door verharding, het resterende deel
is bestemd voor groen (beplanting,
gazon en/of vijver). Bij heel kleine tuinen
gaat deze regel uiteraard niet op; door
middel van bijvoorbeeld klimplanten kun
je hier een groen effect creëren. Een
andere belangrijke basisvoorwaarde voor
tuingeluk is dat de helft van dit groen
hoger is dan 90 cm. Ook privacy en de
hoeveelheid tuinonderhoud (afgestemd
op de tijd die je wilt of kunt besteden)
spelen een grote rol bij hoe je je tuin
ervaart en ook met deze aspecten wordt
door de Dutch Quality Gardens hoveniers
rekening gehouden bij het ontwerpen en
aanleggen van een tuin. Meer over dit
onderwerp lees je op www.tuingeluk.nl

Marcel de Coster

Tuinontwerp
Marcel de Coster
Tuinontwerp en Adviesburo
Den Bosch
www.mdc-tuinontwerp.nl
De zitranden bij de bouwkundige elementen in het midden van de
tuin zijn handig om zomaar even ergens te gaan zitten.
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Tuinaanleg
De tuin is door de man des
huizes zelf aangelegd.
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