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Sfeervolle  
buitenkamer 

In het historische stadje Oudewater ligt deze eigentijdse, min of meer  
driehoekige buitenkamer van slechts 12 m².

D
e ligging op het 
noordoosten en de 
hoge muur aan één 
kant maakten deze 
buitenruimte erg  
somber. Om de 

ruimte lichter te maken koos tuin-
ontwerpster Foske Groenendijk voor 
sfeervolle, indirecte verlichting en 
materialen in lichte tinten. ,,We heb-
ben ook een lichte plaat van Platoflex 
gemonteerd tegen de muur van rode 
baksteen aan de rechterkant, zo komt 
deze minder op je af. Platoflex is een 
soort polyester dat het idee geeft van 
stucwerk.’’ 
De vloer binnen is van hout en deze 
liet Foske doorlopen naar buiten toe. 
Alleen is de buitenvloer gemaakt van 
houtcomposiet; deze combinatie van 
geperste houtvezels met kunsthars 
vraagt geen onderhoud en gaat  
heel lang mee. Wat erg mooi is: de 
lengterichting van de planken binnen 
loopt door in de lengterichting van de 
planken buiten. Dit zorgt ervoor dat  
de ruimte wat dieper oogt dan de 
daadwerkelijke diepte van slechts  
4,5 m. Juist bij een kleine tuin is zo’n 
ruimtelijk effect van belang! 

Smalle latjes
,,Halverwege de buitenkamer ligt een 
baan met keramische tegels om het 
vlak te doorbreken en om duidelijk 
twee zitplekjes te maken’’, aldus Foske. 
Deze verschillende zitplekjes worden 
ook visueel van elkaar gescheiden 

door een strakke, witte plantenbak 
met een Japanse esdoorn erin en 
door een transparante palenwand 
van drie forse houten palen (20 x 20 
cm) in antracietkleur. Ook deze palen-
wand creëert diepte, omdat de hele 
ruimte niet in één keer is te overzien. 
Over elk detail in deze kleine buiten-
kamer is nagedacht. Zo zijn de  
banken gemaakt van smalle latjes, 
omdat je volgens Foske in een kleine 
tuin niet met grove materialen moet 

Om de ruimte lichter te maken, is gekozen voor  
indirecte verlichting en materialen in lichte tinten.

aankomen. En de plantenbakken zijn 
net als de erfafscheiding uitgevoerd  
in wit, omdat dit de ruimte groter en 
lichter maakt. Het niveauverschil  
tussen de twee plantenbakken - de 
ene is 15 cm hoger dan de andere 
- maakt de ruimte juist weer spannen-
der. De strakke wandlampjes (in-lite) 
zorgen er samen met de vuurtafel 
(Cosi) voor dat deze buitenkamer  
’s avonds extra sfeervol is. 

Ook vanuit de woning oogt de buitenkamer prachtig, vooral ’s avonds als de verlichting  
en de vuurtafel aan zijn. 


