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EXTRA BUITENKAMER

Het overdekte deel van het balkon doet denken aan een 
woonkamer. Het balkon werd door de tuinarchitect onder meer 
aangekleed met een houten vloer en een houten plafond. 
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Een tikje 
minimalistisch 

Deze onderhoudsvriendelijke tuin in het Vlaamse Sint-Pieters-Leeuw is een tikje minimalistisch 
maar wel heel sfeervol. ,,We hebben extra leefruimte buiten ontworpen met een zitruimte en 
een salon. Waar je met vrienden en familie kunt genieten van het buitenzijn, van buiten eten, 

drinken, babbelen of een boek lezen’’, aldus tuinarchitect Stefaan Willems van GreenArchitects. 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: VERONIQUE DE WALSCHE ONTWERP: STEFAAN WILLEMS
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Deze buitenkamer met strakke lijnen en 
een helder ontwerp is toch heel sfeervol, 

mede door de warme sfeer van het houten 
vlonderterras met geïntegreerde bank. 
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Tuin
Achtertuin van circa 6,5 x 18 m, 
gericht op het oosten. 
Woning
Moderne, onder architectuur 
gebouwde woning met de leef-
ruimte op de eerste verdieping. 
Bewoners
Een gezin met twee opgroeiende 
kinderen. 

Wensen
• rechte lijnen
• lang waterkanaal
• grassen
• mooie heesters in pot
• geïntegreerde bank
• rode accenten
• verlichting
• tuinafscheiding voor de hond

H
et meest opvallende 
element in deze  
18 m diepe tuin is de 
fraai in het ontwerp 
geïntegreerde bank 
achter in de tuin. 

Deze royale hardhouten hoekbank 
staat tegen de hoge haag die de  
tuin omsluit en grenst aan twee zijden  
aan het zwevende, vierkante vlonder-
terras; aan één kant gaat de bank 
over in een lange plantenbak en aan 
de andere kant loopt deze pal achter 
de lange spiegelvijver door. De twee 
waterlopen die hier in de bank zijn 
verwerkt - eveneens een ontwerp van 
Stefaan - zorgen op het vlonderterras 
voor het aangename geluid van  
stromend water.  
 
Led-verlichting 
Onder de zwevende, iets verhoogde 
vlonder is led-verlichting aange-
bracht; deze zorgt ’s avonds voor 
een bijzondere sfeer. Voor een meer 
diffuus licht is op de vlonder gekozen 
voor een lichtgevend ei, een vorm die 
terugkomt bij de drie hanglampen bij 
het overdekte deel van het balkon. 
Omdat de eigenaren hun hond graag 
binnen de tuin willen houden, sluit de 
bank aan weerszijden aan op een 50 
cm hoge omheining, net als de bank 
gemaakt van padoekhout.
Het vlonderterras is gesitueerd op de 
meest zonnige plek in de tuin, heerlijk 

om hier te vertoeven! Want omdat de 
tuin op het oosten is gericht, ligt de 
achterkant van de woning een groot 
deel van de dag in de schaduw. Een 
andere plek waar de bewoners - een 
gezin met opgroeiende kinderen - 
heerlijk buiten kunnen zitten, is op het 
grote balkon dat zich over de volle 
breedte van de woning uitstrekt en 
dat door middel van een metalen 
loopbrug en trap met de tuin is  
verbonden. ,,De moderne woning die 
onder architectuur is gebouwd, heeft 
de leefruimte op de eerste verdieping. 
Van bovenaf kijken ze uit over velden 
en bossen die achter de tuin liggen’’, 
legt Stefaan uit. De leefruimte en de 
tuin verspringen een halve verdieping 
ten opzichte van elkaar, wat ook geldt 
voor de tuin en de onderliggende 
garage. Hierdoor bestaat de buiten-
ruimte aan de achterkant van de 
woning uit maar liefst drie niveaus; 
behalve de tuin en het gedeeltelijk 
overdekte balkon is er (onder het 
balkon) ook nog een verdiept terras 
grenzend aan de garage. 

Rode accenten
De al aanwezige hoge haag van 
Carpinus betulus (haagbeuk) gaf 
deze tuin direct al geborgenheid en 
het karakter van een buitenkamer.  
Het ontwerp van de tuin is bewust  
eenvoudig gehouden. Stefaan: ,,Het 
vlak met gebroken grind zorgt voor 

Productinfo 
• Grind: comblanchien (wit-beige,  

7-12 mm)
• Grindstabilisatiematten: Eccogravel
• Hanglampen (en bol op vlonder-

terras): Foscarini
• Tuinmeubelset: Fast Forest armstoel 

en Fast Radice Quadra eettafel
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Stefaan Willems

Tuinontwerp
GreenArchitects
Laarne
www.greenarchitects.be

Tuinaanleg
Greenworks
Haaltert
www.greenworks.be

Ook de waterlopen zijn een ontwerp van Stefaan. Ze zorgen 
voor extra sfeer op het naastgelegen vlonderterras. 

Ontwerp
① balkon
② plant in pot
③ benedenterras
④ loopbrug 
⑤ trap
⑥ grind
⑦ Japanse esdoorn in pot
⑧ spiegelvijver
⑨ hoekbank
⑩ vlonderterras
⑪ haag

Planten in deze tuin
• Acer palmatum ’Bloodgood’ (Japanse esdoorn)
• Gaura lindheimeri 
• Geranium x cantabrigiense ’St Ola’ (ooievaarsbek)
• Geum rivale ’Flames of Passion’ (nagelkruid)
• Hydrangea macrophylla ’Libelle’ (boerenhortensia)
• Stipa tenuissima (vedergras)

‘We hebben extra  
leefruimte buiten  
ontworpen met  

een zitruimte en  
een salon.’

een open ruimte, net als het smalle 
waterkanaal. Verder staan er rondom 
planten. De tuin straalt rust uit en biedt 
een bepaalde openheid. Belangrijk is 
de eenvoud in het concept.’’ Om de 
lijnen in het ontwerp te accentueren 
en om de tuin strak onderhouds-
vriendelijk te houden, is gekozen voor 
monobeplanting; dat wil zeggen dat 
de plantvakken, -stroken of bakken 

uit één plantensoort bestaan. In het 
lange plantvak naast de vijver staat 
bijvoorbeeld een rij witte hortensia’s 
met daarvoor een rij Geum rivale 
’Flames of Passion’ (nagelkruid). 
Deze vaste plant geeft in het voorjaar 
knalrode bloempjes en vormt een 
van de rode accenten in de tuin, net 
zoals de vijverrand en de rand van de 
lange plantenbak die de afscheiding 
van het benedenterras vormt. De 
kleur rood komt ook terug in de twee 
Japanse esdoorns die in bolronde  
potten op het grind staan; deze 
roodbladige heesters verkleuren in  
de herfst prachtig felrood. Voor extra 
sfeer zorgen ook de plantenbakken 
met het luchtige vedergras (Stipa 
tenuissima), de twee keer bloeiende 
Geranium x cantabrigiense ’St Ola’, 
die bovendien mooi verkleurt in de 
herfst, en de ’s zomers eindeloos  
doorbloeiende Gaura lindheimeri.  

woning

Vrolijk gekleurde kussens maken deze zonnige zithoek 
helemaal af. 

http://www.greenworks.be

