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Vlonder 
boven het water
Bij een van de vijf waterwoningen in Nunspeet realiseerde Buytengewoon de  
buitenruimte. Deze villa, die vrijwel geheel omgeven is door water, heeft geen tuin  
maar een royale vlonder boven het water. Tuinontwerper Bart Bolier: ,,Deze  
vlonder laat mooi zien wat je met weinig ruimte kunt doen.’’
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: JOB BOLIER
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Tuin 
Vlonder boven het water, met een 
afmeting van 10 x 6 m. De vlonder 
ligt pal op het zuiden. 
Woning
Vrijstaande villa met rondom water. 
Bewoners
Een jong gezin

Wensen
• privacy 
• uitzicht 
• sfeer 
• hergebruik plantenbakken

De woning is een van de vijf waterwoningen in deze 
wijk en vrijwel geheel omgeven door water.

W
ie een vlonder 
aan het water 
heeft, kampt 
vaak met 
hetzelfde pro-
bleem; privacy is 

gewenst, maar het uitzicht moet óók 
behouden blijven. Ook hier was dit 
een uitdaging bij de inrichting van 
de vlonder. Hoe los je dat op? ,,Wat 
we gedaan hebben: het gedeelte 
waar geen buren zitten, hebben we 
open gehouden en waar wel buren 
zitten, daar hebben we de afschei-
ding omhoog getrokken’’, aldus Bart. 
,,Hierdoor is openheid gecreëerd en 
waar het nodig is beslotenheid.’’ De 
afscheiding is transparant, waardoor 
deze wel privacy biedt maar geen 
opgesloten gevoel geeft. Hij is ver-
vaardigd van hardhouten latjes en 
is aan beide zijden mooi afgewerkt, 
zodat de afscheiding ook aan de  
buitenkant fraai oogt. 

Kunstgras
De vlonder ligt pal op het zuiden en 
het kan er ’s zomers dan ook vrij warm 
zijn. Daarom kwam er een groot zon-
nezeil dat makkelijk in- en uitgerold 
kan worden. Behalve schaduw geeft 
dit zonnezeil ook beslotenheid en 
sfeer; daarnaast koelt het ’s avonds 
onder dit ‘plafond’ minder snel af.  
En wordt het toch wat te kil, dan kan 
de heater worden aangezet.  
Een gewone grasmat is op zo’n  

vlonder die boven het water zweeft 
natuurlijk niet mogelijk, kunstgras is 
dan een uitkomst. Hier is de lounge-
hoek aangekleed met kunstgras,  
toegepast als een tapijt. Bart: ,,Het 
kunstgras zorgt dat er toch groen is en 
het is heel praktisch. Als ze dat willen 
kan het bij een feestje worden wegge-
rold.’’ Als onderbreking van de vlonder 
ligt langs de randen bovendien een 
strook split, aangebracht op grind-
matten. Volgens de tuinontwerper 
geeft dit grind nog meer het idee 
van een tuin. 

Mediterrane sfeer
De al aanwezige plantenbakken 
zijn op verzoek van de eigenaren 
hergebruikt, de betonlook van deze 
bakken sluit goed aan bij het ontwerp 
en de gekozen materialen. Dat de 
bakken diverse maten hebben is een 
voordeel, vindt Bart. ,,Ze hebben ver-
schillende hoogtes en dat zorgt voor 
dieptewerking.’’ Warmteminnende 
planten als olijfboompjes, wijnstokken, 
vijg en lavendel - uiteraard allemaal 
in bakken - geven de vlonder een 
enigszins mediterrane sfeer. Op deze 
zonnige vlonder doen deze planten 
het erg goed. Ze zijn onder meer 
gecombineerd met enkele siergras-
sen en een fijnbladige bamboe. Deze 
wintergroene bamboe staat in bakken 
op een rij, zodat deze een haag vormt 
die de inkijk weert bij het loungeterras. 
Voor sfeer en nog meer privacy!

De bakken in diverse 
maten en hoogtes 
zorgen voor een mooie 
dieptewerking. 

Ook van een afstandje ziet de vlonder 
naar de woning er heel aantrekkelijk uit. 
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Ook de entree bestaat uit een 
vlonder, deze is in dezelfde 
stijl ingericht als de vlonder 
achter de woning. 

Het zonnezeil zorgt in 
voorjaar en zomer voor 
verkoelende schaduw. 

Het kunstgras in de loungehoek geeft de 
vlonder een groene uitstraling. 
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De vlonder biedt voldoende privacy én 
een mooi zicht op het water. 
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Planten op deze 
vlonder
Fargesia nitida (bamboe) 
Ficus carica (vijg)
Lavandula angustifolia ’Hidcote’ (lavendel)
Olea europaea (olijfboompje)
Vitis vinifera (druif) 
Carex morrowii 
Pennisetum alopecuroides ’Hameln’

Het grote zonnezeil 
zorgt behalve voor 
schaduw ook voor 
sfeer, geborgenheid 
en extra privacy. 

De transparante 
wanden zorgen voor 
beslotenheid zonder 
dat ze een opgesloten 
gevoel geven. 

Mediterrane planten zoals 
druif en lavendel hebben 
het op deze zonnige 
vlonder prima naar hun zin.

Een buitenkeuken 
maakt deze  
vlonder compleet. 


