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Gegevens:
Tuin

Achtertuin van 6 m breed en
8,5 m diep, gericht op het zuiden.
Woning

Benedenwoning.

Wensen:
• geen schuur maar wel
voldoende opbergruimte
• mooi uitzicht op de tuin
vanuit de eetkeuken
• veel planten

pgeruimd

staat netjes

Om in haar tuin in

Amsterdam Oud-West

zoveel mogelijk ruimte te
houden,wilde Michou

Mastboom geen schuur
maar wel voldoende
opbergruimte hebben.
Daarom ontwierp Carolien
Barkman voor haar een
tuin met drie kasten,voor de

„Ondanks dat dit een vrij kleine tuin is

eerst gepland was – er werd daar ineens

- hij is 6 m breed en 8,5 m diep - wilde ik

een schuur gebouwd - komt er op de

toch het gevoel van een tuin krijgen.

kast achterin nu ook een plantenbak.

Ook wilde ik diepte creëren; dat heb ik

Deze tuin is overigens duidelijk een

gedaan door vanaf de openslaande

proces. Ook wat betreft de beplanting

deuren drie lijnen van Zweedse keitjes

die steeds in ontwikkeling is. Op een

bieden extra mogelijk-

helemaal naar achteren te laten lopen.

paar structuurplanten na, zijn er in het

Rechts bij de woning is een lekker plekje

eerste jaar alleen eenjarigen gezaaid

heden om te tuinieren.

om te zitten, links staat de eettafel en zijn

zoals papaver en cosmea. Dit is zo goed

er zitelementen - dan heb je minder

bevallen dat de bewoonster nu elk

meubels nodig - en ook achterin is een

jaar eenjarigen zaait, tussen de andere

Foto’s: Carolien Barkman, Conny

zitplekje. Door de verschillende hoogtes

planten door. In het tweede jaar zijn er

Luhulima, Nadia de Lange (portret)

van de kasten en door de planten die er

planten bijgeplant. Daarnaast is in de

overheen hangen, krijg je speelsheid

tuin én op het dak van de kasten een

in de tuin. Omdat de schutting aan de

bollenmengsel geplant van blauwe

achterkant iets hoger is geworden dan

druifjes, narcisjes en wilde tulpjes.’’

fiets,de tuinspullen én het
afval.De plantenbakken
bovenop de kasten

Tekst: Annemarie Görts

Tekening: Carolien Barkman

Carolien Barkman:
‘Door de verschillende hoogtes van de kasten en door de planten
die er overheen hangen, krijg je speelsheid in de tuin.’
Op de tuinkast achterin wordt nog een plantenbak
gemaakt. Wellicht komt er in een later stadium
een pergola om het achterliggende huizenblok
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enigszins aan
het zicht te onttrekken.
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Michou: ‘Ik ben blij dat de structuur
voor me bedacht is, maar dat ik de ruimte
krijg om zelf in de tuin te rommelen.’
„Wat ik bijzonder vind van de ontwer-

tuinieren en daarom ben ik blij dat de

pen van Carolien - ze heeft ook mijn

structuur voor me bedacht is, maar dat

vorige tuin ontworpen - is dat na aanleg

ik de ruimte krijg om zelf in de tuin te

de tuin veel bruikbaarder is. Dat gold

rommelen. Op het dak van de kasten is

voor mijn vorige tuin en nu weer. De

tuinieren wel een stuk moeilijker omdat

schuur die er eerst stond, besloeg bijna

door de zon de ene kast veel droger is

de halve tuin en stond precies op de

dan de andere. Het is echt zoeken naar

plek waar je ’s avonds zon hebt. Ik vind

welke planten het daar doen, maar dat

het heel slim hoe Carolien dat bedacht

is prima want daardoor is er veel variatie

heeft met die kasten. Nu heb ik optimaal

in de tuin. Kruiden als rozemarijn blijken

plezier van mijn postzegeltuin want

het op het dak goed te doen. Leuk is dat

’s morgens zit ik aan de ene kant van de

Carolien met siergrassen werkt, dat

tuin en ’s avonds met een krantje aan

maakt de tuin heel gevarieerd. De

de andere kant. Terwijl de buren alleen

volgende stap is dat ik het huizenblok

een schuur achterin hebben, waardoor

achter mijn tuin wil camoufleren; hier

het veel kleiner is. Ik houd ervan zelf te

biedt een pergola wellicht uitkomst.’’

kast (180 cm hoog)

kast (130
cm hoog),
met
plantenbak

verhoogde
plantenbak

hergebruikte Zweedse keitjes

DE ontwerptekening

kast voor fiets
(130 cm) met
bovenop een
plantenbak

De lattenwand op de grens met de buren zorgt voor een
luchtig effect en geeft houvast aan klimplanten zoals
passiebloem, geurende Toscaanse jasmijn en klimrozen.
Trilgras (Briza media)

De bestrating bestaat uit Schellevis
tegels van 40 x 40 cm, gecombineerd
met hergebruikte Zweedse keitjes.

zitelementen

Michou Mastboom houdt van
tuinieren; ze zaait elk jaar
kleurrijke bloemen in haar
tuin.

bestaande es

Tuinontwerp

Carolien Barkman Tuinen
Schellevistegels
(40 x 40 cm)

Gerrit van der Veenstraat 34
1077 ED Amsterdam
tel. (0031) (0)20-671 66 15
of (0031) (0)6-51 69 94 76
www.carolienbarkman.nl

Tuinaanleg

Snoek Tuinen

Zorgvrij 5
1391 RM Abcoude
tel. (0031) (0)6-30 71 50 84
www.snoektuinen.nl
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