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Zijtuin
optimaal benut
Om te laten zien wat er met een beperkte
ruimte mogelijk is, toverde Bart Bolier van
BUYTENGEWOON de 4,5 m brede zijtuin bij zijn
woning om tot een aantrekkelijke buitenkamer.
Met een gezellige loungehoek en een kleine
overkapping met een zelfgemaakte zit/opbergbank. Zo kunnen hij en zijn gezin ’s zomers ook bij
regenachtig weer heerlijk buiten zitten.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s: www.nummerdrie.nl/Job Bolier Tekening: Bart Bolier

erd het stukje grond naast
de woning voorheen bijna
niet gebruikt, sinds de ruimte is

Basisgegevens
Tuin
Zijtuin van 4,5 m breed en 11 m lang,
gericht op het zuiden
Woning
Vrijstaande woning uit de jaren ’30
Bewoners
Bart Bolier met vrouw en twee
kleine kinderen

Ontwerpwensen
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Bolier, zijn vrouw en hun twee kinderen
hier veel te vinden.Want de keukendeur
komt uit op dit tuingedeelte waardoor
ze met enkele stappen op het loungeterras zijn. Een voordeel is ook dat de
buitenkamer heerlijk beschut en min of
meer op het zuiden ligt zodat het er al
snel warm is. Bij de inrichting heeft Bart
Bolier niet de woning als uitgangspunt
genomen maar vooral gekeken naar

laten zien wat mogelijk is met
beperkte ruimte
➽ loungehoek
➽ kleine overkapping

de vlakverdeling. „De vlakverdeling is

Planten in deze tuin

terras niet te krap mocht worden.”

1. Valse Christusdoorn
Gleditsia triacanthos ’Sunburst’
➽ middelgrote boom
➽ losse, ronde kroon
➽ fijn geveerd blad dat geel uitloopt
en later geelgroen wordt
➽ hoogte 10-12 m
2. Vijg Ficus carica
➽ bladverliezende heester
➽ decoratief blad
➽ vruchten in september-oktober
➽ zonnig en beschut
➽ hoogte 2,5 m

Zonnezeil

➽

Het loungeterras is aangekleed met
vooral mediterrane planten.

ingericht als buitenkamer zijn Bart

voor mij het allerbelangrijkst; hoe is de
tuin in balans? Ik heb steeds gekeken
naar de verhoudingen, waarbij het

Aan één kant van de 11 m lange buitenkamer ligt het loungeterras dat bestaat
uit een iets verhoogde hardhouten
vlonder van Massaranduba. Een smal
vak met (mediterrane) planten en een
plantenbak zorgen hier samen met een
olijf en een sierappel in pot voor een
sfeervolle, groene aankleding.
De steigerhouten loungemeubels wist
Bart Bolier voor een habbekrats op de
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De knusse overkapping heeft behalve een zit/opbergbank ook opslagruimte voor haardhout. Naast het kunstgras staat een valse Christusdoorn (1).

Het kunstgras ziet er echt uit en daarbij is het ook ’s winters mooi groen.
kop te tikken; hij schilderde ze later

die hier staat - zelf heeft vervaardigd. De

Daarnaast ligt een strook kunstgras

zelf wit. Boven het loungeterras is een

overkapping grenst aan de berging;

dat eindigt bij een 2 m hoge gestuukte

driehoekig, wit zonnezeil gespannen;

een schuifdeur in de vorm van een

muur waaraan een tuindouche is

dit filtert het licht en zorgt ervoor dat

houten lamellenpaneel geeft van

bevestigd. Bart Bolier koos hier voor

het er ’s zomers niet al te warm wordt.

hieruit toegang tot de tuin. Een pad van

kunstgras omdat de aangrenzende

Aan de andere kant van de buiten-

basaltsplit, begeleid door een 60 cm

schutting - die bestaat uit hetzelfde

kamer bevindt zich de overkapping die

hoog natuurstenen muurtje, verbindt

hardhout als het vlonderterras - veel

Bart Bolier - net als de zit/opbergbank

de berging met de keuken.

schaduw geeft waardoor natuurlijk

De iets verhoogde vlonder is net
als de schutting gemaakt van de
hardhoutsoort Massaraduba.
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’s Avonds is de buitenkamer sfeervol verlicht.

gras het hier zeer moeilijk zou hebben.
Bovendien wordt het gazon intensief
gebruikt. De ontwerper is blij met zijn
keuze: „Dit kunstgras ziet er echt uit en
daarbij is het ook ’s winters mooi groen.”
Naast het ‘gazon’ zorgt een vak met
buxusbollen en lampenpoetsergras
(Pennisetum alopecuroides) voor
een jaarrond aantrekkelijk beeld. In
dit plantvak staat ook een valse
Christusdoorn (Gleditsia triacanthos
’Sunburst’) waarvan de fijne, groengele
bladeren fraai afsteken bij de groene
beplanting en bij de houten schutting.

Tuinontwerp
Bart Bolier
BUYTENGEWOON
Veenweg 66
8075 PS Elspeet
tel. (0031) (0)577-49 00 94
www.buytengewoon.nl

Productinfo
Kunstgras: www.royalgrass.nl
Rotan poef en schommelstoel:
www.IKEA.nl

De ontwerptekening
hardhouten wand
met lamellendeur
hardhouten
vlonder (+15 cm)
Trespa muur
in warm grijs
zonnezeil

mediterrane planten

verhoogde
plantenbak

loungebank
basaltsplit

plantenbak
met sierappel
keukendeur

pot met druif
gestuukte muur (2 m)
tuindouche
hardhouten
schutting
kunstgras

Chinees
hardsteen
(80 x 80 cm)
natuursteen

grondspots
pad van
basaltsplit

buxusbollen en
lampenpoetsergras

valse
Christusdoorn

overkapping
opslag haardhout
zit/opbergbank

natuursteenmuur
(hoogte 60 cm)

druif

Chinees
hardsteen
(1 x 1 m)
gestuukte muur
(hoogte 2 m)
schuifdeur naar
berging
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