Tuin BUYTENGEWOON

Terrassen
in het groen

Deze stijlvolle tuin ligt in het Nederlandse Alphen aan den Rijn. Voorbij
de achtertuin vloeit de Oude Rijn die het groene dorp in tweeën snijdt.
Op prachtige zomerdagen voeren bootjes af en aan en klieven zilveren striemen in het water. Waterpret die nauwelijks de groene rust in
deze tuin verstoort. Daar zorgen enkele hoogbejaarde reuzen voor
zoals een treurwilg die met zijn takken het gras beroert.
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“W

e zijn helemaal opnieuw begonnen”, stelt tuinarchitect Bart Bolier van BUYTENGEWOON.
“Het was een oude tuin. Toen het woonhuis gerenoveerd en gemoderniseerd werd, besloot de
kersverse jeugdige eigenaar meteen ook de tuin aan te pakken”.
Vraag van de opdrachtgever was een tuin met zo min mogelijk onderhoud, een tuin met verschillende zitplekken om heel veel vrienden te ontvangen en een tuin met voldoende privacy. De modernere renovatie van
de woning kreeg navolging in de tuin. Terwijl in de voorgevel de bakstenen zichtbaar gelaten werden, is de achtergevel bezet en nadien wit
geschilderd wat een mooi contrast oplevert met de zwart gelakte ramen
en luiken. Verschillende terrassen werden aangelegd die verrassend natuurlijk in elkaar haken. Elk terras heeft zijn eigen beleving. Dat begint al
meteen aan de achterdeur waar het heerlijk zitten is onder het stijlvolle
houtsnijwerk van de overdekte toegang. Twee hardhouten plantenbakken
elk voorzien van een vijgenboom en toefjes zwart siergras flankeren de
doorgang en zorgen voor een zonnig, warm gevoel.
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Stapstenen
In het verlengde ligt een groot stuk gazon. De stapstenen in het gras leiden
je naar het volgende terras. “Ik vind het zelf ook wel prettig dat wanneer
het gras nog vochtig is, je toch al door het gras kan lopen. Je kunt gewoon
over de tegels heen het gras maaien. Een dood materiaal met een levend
materiaal combineren vind ik altijd mooi. De stapstenen accentueren bovendien een bepaalde zichtlijn en vormen een herhaling van het materiaal
dat ook voor de terrassen werd gebruikt”, aldus Bart Bolier.
Op dit terras is een gezellige loungehoek ingericht. Er is een hoge
grijze muur opgetrokken waartegen bijna over de volledige lengte een
lange witte bank aanleunt. In het midden zit een open haardelement
verwerkt en onderaan is voldoende ruimte om de voorraad houtblokken
te stapelen. Een eenvoudig maar praktisch wit zeil zorgt eveneens voor
schaduw en beschutting.
Enkele strategisch geplaatste witte plantenbakken vormen opnieuw de
witte toets op dit terras.

Evenwijdig met de stapstenen in het gras ligt een lange, smalle vijver die
in het verlengde van één van de hoge ramen een mooie zichtlijn creëert.
Dit terras ligt het dichtst bij het woonhuis en kreeg daarom de functie van
eetterras. Een derde terras is een houten vlonderterras waarop een grote
ronde tafel van Royal Botania het mooie weer maakt. Rond de tafel kunnen wel acht personen plaatsnemen en in het midden van het tafelblad zit
een grote ronddraaiende plaat. Dat belooft tafelplezier. De terrassen zijn
voor wat meer privacy omsloten met bamboe. Hier een daar duiken grote
witte vorstbestendige bloembakken op gevuld met lavendel.

Natuurlijk groen
Na al dat terrassengeweld is de tuin achteraan heel rustig en natuurlijk
groen gehouden. De oude fruitbomen die tijdelijk verplaatst werden, konden opnieuw aangeplant worden. In het begin lieten ze hun bladeren
hangen maar gelukkig herstelden de bomen zich vrij snel. De tuinarchitect
koos voor verschillende wintergroene elementen zoals buxusbollen langs
de waterpartij en taxusblokhagen. De erfafscheidingen zijn gemaakt in
wintergroene bamboe en de plantenvakken zijn begroeid met lavendel
wat dan weer half wintergroen is. Zo is de tuin ook in de winter mooi
om naar te kijken.

Enkele strategisch geplaatste witte plantenbakken
vormen opnieuw de witte toets op dit terras.
Wit
“Verder probeer ik altijd een mix te vinden tussen dode en levende materialen. Een mix die volledig in balans is. Bezette muurtjes, een houten
vlonderterras en natuurstenen tegels zijn elementen die ook met hun nonkleuren – antraciet en grijs - bij elkaar passen. Belangrijk is tevens dat de
verhoudingen kloppen zoals de oppervlakte van de terrassen en de vijver.
Ook voor de plantvakken gebruik ik steeds dezelfde maatvoering zodat
alles een rustige uitstraling krijgt. Door naar de lijnen van de woning te
kijken, probeer ik een verbinding te maken tussen woonhuis en tuin. Die
non-kleuren vind ik belangrijk in een tuin. De bestrating en betegeling van
een terras moeten vooral uit rustige kleuren bestaan die niet afleiden.”
Uitbundige plantenborders horen dus niet thuis in deze tuin?
“Er zijn wel bloemenborders in deze tuin verwerkt maar ik heb ze allemaal in één kleur gehouden. Ik heb gekozen voor heel veel verschillende
bloemensoorten in verschillende wittinten. Het resultaat zijn rustige borders die voor sfeer zorgen en waaruit je een mooi wit bloemenboeket kan
samenstellen. Om te voorkomen dat de tuin chaotisch zou worden, heb ik
mij beperkt tot één kleur. Wit komt trouwens volop terug in de woning en
in het tuinmeubilair. De verlichting speelt in deze tuin ook een belangrijk
rol. ’s Avonds wordt de tuin uitgelicht met spotjes onder de bomen en
onder het rijtje dakplatanen langs de waterpartij. Tegen de muur in de
loungehoek heb ik een knap lichtpunt voorzien, een strakke behuizing
waarin het verlichtingselement zit.” •
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