STIJLVOLLE PATIO

Houtblokken
& vuurtafel

Een achtertuintje, ingeklemd tussen de bijkeuken en de muur van de buren,
werd door tuinontwerper Erik van Gelder omgetoverd tot een stijlvolle patio
met een luxe uitstraling. De vuurtafel en de roomdividers met houtblokken
zorgen voor extra sfeer.
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STIJLVOLLE PATIO

Tuin
Achtertuin van ruim 5 x 6 m, gericht
op het zuiden. De achtertuin grenst
aan een vaart met daar achter een
weg.

Woning

Geschakelde woning.

Bewoners

Een gezin met jonge kinderen.

Wensen
• loungeplek
• eetterras
• luxe uitstraling
• sfeerverlichting
• jaarrond mooi
• privacy vanaf de weg
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Omdat dit achtertuintje is
ingeklemd tussen drie gevels
oogt deze als een patio.

‘Bijzonder is dat een gedeelte van de tuin boven het water
zweeft, we moesten deze dan ook als daktuin benaderen.’

H

et ontwerp van deze

nog aan is, is deze buitenkamer een

deze voldoende privacy vanaf de weg

patio bestaat uit twee

en al sfeer.

achter de tuin. Erik: ,,Bijzonder is dat een

delen’’, vertelt Erik. ,,Er is

gedeelte van de tuin boven het water

ruimte voor een eettafel

Maatwerk

met voldoende stoelen

Om het verschil tussen de twee tuin-

daktuin benaderen. We hebben balken

om lekker te zitten, en

gedeelten te accentueren zijn in

gemaakt waarop de tuin is opgebouwd.

er is een gezellige loungehoek.

het eetgedeelte en de loungehoek

De speciale sfeer in deze patio komt

De roomdividers met haardblokken

verschillende soorten verharding

grotendeels omdat er veel maatwerk

suggereren de overgang tussen deze

toegepast. In het eetgedeelte liggen

is toegepast.’’

twee delen.’’ De houtblokken zorgen

keramische tegels met een natuur-

voor een tuingevoel en worden ’s avonds

steen look, de loungehoek bestaat

mooi uitgelicht, net zoals de drie hoge,

uit geschaafde hardhouten vlonder-

zwarte potten met wintergroene varens

delen (alungu). Drie loungebanken

naast het eetterras en de twee vijgen-

bieden hier voldoende plaats. Een

boompjes aan weerszijde van de

van de banken is multifunctioneel,

loungebank achter in de tuin.

want deze biedt - onder een schar-

Heel sfeervol is ook de indirecte

nierend deksel - ook opbergruimte.

verlichting onder de loungebanken,

Handig in zo’n kleine tuin!

waarbij de pebblestones die hier liggen

De beplanting in de verhoogde

goed tot hun recht komen. En als dan

bakken is jaarrond mooi en zorgt voor

ook de door Erik ontworpen vuurtafel

een mooi groen kader. Ook geeft
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zweeft, we moesten deze dan ook als

Planten in deze tuin
• Carex morrowii ’Irish Green’ (zegge)
• Festuca glauca (blauw schapengras)
• Ficus carica (vijg)
• Lavandula angustifolia ’Hidcote’ (lavendel)
• Liriope muscari (leliegras)
• Polystichum setiferum (naaldvaren)
• Thymus praecox (tijm)

2017

‘De speciale sfeer in deze patio
komt grotendeels omdat er veel
maatwerk is toegepast.’

STIJLVOLLE PATIO

De loungehoek is geheel
op maat gemaakt.

Ontwerp
① eetgedeelte
② hoge potten
③ roomdivider
④ loungehoek
⑤ opbergbank
⑥ plantenbak
⑦ loungebank
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Groenregie
Reeuwijk
www.groenregie.nl
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