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Huiskamertuin

Voeten

Dat is nu het leuke van buiten wonen: het leven is er een stuk
relaxter dan binnen. Doekje erover, bezem erdoorheen, klaar!
Dat betekent veel meer tijd voor elkaar en voor jezelf.
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vegennietnodig

Salontafel

Vloerkleed

Hagen of tussenwanden zijn een bekende
manier om buitenkamers te creëren.
Maar het kan ook anders én eenvoudiger:
leg een weerbestendig vloerkleed neer.
In een opvallende kleur zoals hier, krijgt een
rustige tuin net de pit die hij nodig heeft.
De meubels worden door het buitentapijt
aaneen gesmeed. Een hoekbank zorgt
ervoor dat het terras extra wordt omkaderd
en een aparte kamer blijft, zonder dat
het ruimtelijk effect teniet wordt gedaan.
Een salontafel erbij maakt de zithoek net
zo compleet als de living binnenshuis.
Vloerkleed (Freek.nl), Hoekbank (Gandia Blasco,
gandiablasco.com of via denkersintuinen.nl) en stoelen
(Coro via denkersintuinen.nl).
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Binnenkijken

Binnenkijken

Buiten zoals je het binnen zou willen hebben: een wolk
bloeiende rozen (Rosa ‘Seagull’) maakt van de eethoek een
heel bijzondere plek. Op de grote witte tafel staan twee
plantenpotten met kamervarens. Hanglampen hangen als
rijpe vruchten aan de rozentakken, vastgezet met tie-wraps.
Tafel en bank ((Gandia Blasco, gandiablasco.com of via denkersintuinen.nl) en
mix van stoelen (Coro via denkersintuinen.nl). Lampen (luceplan.com).

Hanglampen

Gordijnen
In de vlonder van composiet
is ruimte vrijgelaten voor
de trompetboom (Catalpa)
in een vlak van flagkorn.
Een gesnoeide tak van de
blauweregen (Wisteria) is
opgehangen als ornament.

Links is een deel van de
buitenzithoek te zien met een
glimp van het vloerkleed. In
de border zijn klimhortensia’s
(Hydrangea petiolaris)
gebruikt als bodembedekkers. Ertussen: vingergras
(Panicum virgatum
‘Rehbraun’), ijzerhard
(Verbena bonariensis) en
uitgebloeide sieruien (Allium).

Tegen de garage aan is een klein
intiem terras ingericht, dat met een
gordijn kan worden afgeschermd
van wind en zon. Gordijnen in de
tuin, gaat dat goed? Wel als ze zijn
gemaakt van een weerbestendige
stof, zoals het schimmelwerende
Sunbrella. De rails van aluminium
met daarin kunststof runners zorgen
ervoor dat roest geen kans krijgt.
Een bloeiende klimroos (Rosa
‘Seagull’) bedekt de overkapping.
In grote zinken potten van groeien
twee laagblijvende, wintergroene
heesters, Pittosporum tobira ‘Nanum’.
Potten (Domani via denkersintuinen.nl).

overkapping
met gordijn

eettafel
dakplataan
vijver
terras met hoekbank

Door zowel binnen als buiten een
houten vloer te leggen gaan beide
ruimtes vloeiend in elkaar over
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