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Natuurlijk je ruimte indelen.

Sociaal, lokaal en met oog voor de natuur

Verrijdbare Schuttingen Over Buurjongens

Hoe zorg ik voor extra privacy en een leuk groen hoekje op mijn 
terras? Hoe verberg ik die kliko’s en maak ik er iets natuurlijks van? 
Met de verrijdbare schuttingen van Buurjongens combineer je 
functionaliteit met groen en natuur. Deze afscheidingen bieden de 
mogelijkheid om je ruimte flexibel in te delen en zo optimaal te 
benutten. Het samenspel van vormen in douglas hout en planten 
op verschillende hoogtes, zorgen voor een speelse opbouw. En wat 
buiten goed werkt, kan zelfs binnen als een groen kantoorscherm. 
Ideaal voor een groene, creatieve werkplek.

Buurjongens wil mensen in hun directe omgeving meer van natuur laten ge-
nieten. We ontwikkelen producten waarbij een mooie, sociale en natuurlijke 
leefomgeving centraal staat. 
De Verrijdbare Schuttingen zijn een van de producten van Buurjongens voor 
een groene buiten- of binnenruimte. Wil je meer weten over ons of onze 
producten? 

Mail naar info@buurjongens.eu 
of bel met Maarten, Nico of Max.
Maarten  06-11391085 (Driebergen)
Nico  06-40604062 (Leiden)
Max  06-28830244 (Amersfoort)

Onze verrijdbare schuttingen zijn net als alle Buurjongens tuinafscheidingen 
bewust ontworpen om een positieve bijdrage te leveren aan leven in de stad.
De verrijdbare schuttingen worden gemaakt van onbehandeld douglashout 
uit Europese bossen.
Dit is een milieuvriendelijk en onderhoudsvrij alternatief voor hardhout en 
geïmpregneerd hout. De productie gebeurt in samenwerking met de sociale 
werkplaats, UW in Utrecht. We werken met plezier zij aan zij met mensen met 
een beperking tot de arbeidsmarkt om onze producten tot stand te laten komen.
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Flexibel je (horeca)terras indelen

Blijf spelen met je ruimte
Heb je een restaurant, hotel of café met een 
terras dat je flexibel wilt kunnen inrichten? In 
een handomdraai deel je je ruimte in zoals op 
dat moment handig is met de afscheidingen op 
wielen.

Natuurlijke groene uitstraling
Met verrijdbare schuttingen combineer 
je functionaliteit met groen en natuurlijke 
materialen. Hiermee kun je een prettige 
natuurlijke sfeer creëren. Uitgevoerd in vers 
douglashout eventueel gecombineerd met 
wilgentenen, plantenvakken en zelfs vogel-
huisjes of insectenhotels, wordt je terras een 
paradijsje op zichzelf.

Oogst van het terras
Geef bijvoorbeeld een eetbare invulling 

aan je verrijdbare afscheiding. De bodem 
en plantenvakken bieden een prima plek 
om groenten of kruiden te groeien en zo 
versheid uit te stralen.

Intieme tafeltjes
Je wilt dat je klanten lekker uit de wind 
kunnen zitten, dat je een plekje hebt voor 
een intiem dinertje of dat een deel van het 
terras voor een speciale gelegenheid 
afgescheiden wordt.

Geschikt voor elk plek
Deze afscheidingen zijn te krijgen op 
diverse hoogtes en in diverse uitvoeringen. 
Op wielen maar ook op poten, als je geen 
palen in de grond kunt plaatsen maar wel 
een vaste afscheiding wilt.

Zie modellen vanaf pagina 7
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Een oplossing voor je tuin of dakterras

Op zichzelfstaande afscheiding
Op een vlonder of een dakterras is het 
lang niet altijd mogelijk of wenselijk een 
schutting goed vast te zetten. Het stabiele 
onderstel van de verplaatsbare schutting 
zorgt ervoor dat de schutting op zichzelf 
staat. De delen zijn ook op poten 
verkrijgbaar. (zie pagina 13)

Diverse uitvoeringen
De verrijdbare delen zijn in diverse uitvoe-
ringen te krijgen. Met onze Plantenschutting, 
Groenschutting of Circulaire schutting model-
len in verschillende maten. Zie pagina 7 t/m 
12 voor de mogelijkheden.

Uit de wind en uit het zicht
Mobiele privacy. Als je een knusse hoek uit de 
wind wilt maken. En als de wind of de zon draait 
draai je je plekkie gewoon mee.

Een vertikaal tuintje op wielen
De verrijdbare schuttingen bieden een unieke 
mogelijkheid om een vertikaal tuintje te 
hebben die eenvoudig te verplaatsen is. Zet 
het vol met eetbare planten of met prachtige 
bloeiers. Met een bankje kun je er ook nog 
zitten.

Afgescheiden, maar niet permanent
Handig als je iets uit het zicht wilt zetten, zoals je 
vuilcontainers, maar je moet er nog af en toe bij 
kunnen.

Zie modellen vanaf pagina 7

© Buurjongens 2022  Buurjongens VOF   Utrecht info@buurjongens.eu www.buurjongens.eu d.d. 01-01-2022, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden 4



Circulaire terrasafscheiding

Oud is het nieuwe nieuw
Hout een tweede leven geven is niet alleen goed voor het milieu 
maar geeft ook een bijzondere aanblik. Elk model is uniek. Soms 
zit er een sleutelgat van een deur in je plank, soms een oude 
verflaag of een patroon van de zon. Dit ontwerp bestaat uit een 
solide frame van nieuw douglashout, welke gevuld wordt met 
hergebruikt hout.

Bij hout uit een eerdere toepassing ben je niet altijd zeker van de 
levensduur. Daar hebben we aan gedacht: het model is zo gemaakt 
dat je eenvoudig een stukje hout kan vervangen met een nieuw stuk 
(oud) hout. De planken zitten tussen 2 sleuven geschoven waardoor 
je planken die stuk zijn eenvoudig kan vervangen.

Nieuwe kijk op levensduur

Terras in de buurt van Utrecht Centraal

Zie modellen op pagina 12
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Natuurlijke Creatieve binnenruimtes

Voor binnentoepassingen kunnen we het 
hout extra opschuren en nisjes monteren

Zie accessoires op pagina 14

Het ruikt lekker naar bos
Een materiaal dat van buiten komt en veel 
voor buiten wordt gebruikt, kan het buiten-
gevoel wat naar binnen halen. Daarom zijn 
onze kantoorindelers gemaakt van onbe-
handeld douglashout. Het oogt natuurlijk en 
het ruikt lekker naar bos!

Ideaal voor creatieve sessies
Ideaal om tussen werkplekken in te zetten of 
om een grotere ruimtes in te delen voor klei-
ne werkgroepjes. Een whiteboard met een 
post-it houder maakt het tegelijk geschikt 
om te brainstormen.

Om even afgescheiden te zitten
Wil je even afgescheiden zitten om geconcen-
treerd te werken of overleggen, dan trek je 
eenvoudig enkele schermen naast elkaar voor 
een tijdelijke werkhoek.

Creëer een inspirerende ruimte
Een groene omgeving leidt tot betere concen-
tratie, meer zuurstof en wordt als meer aan-
genaam ervaren. Het lijkt ons vanzelfsprekend 
dat planten in een werkomgeving te vinden 
zijn.
Het liefst zien we mensen meer buiten werken, 
maar met computerwerk is dat praktisch vaak 
niet mogelijk.
Onze natuurlijke kantoorschermen zijn 
ontwikkeld om je kantoorruimte op verschillen-
de manieren in te delen, tot de verbeelding 
te laten spreken en een groene natuurlijke 
uitstraling te geven.

Opties voor binnenruimtes: ondiep onderstel en vier zwenkwielen (zie accessoires op 13) 
Whiteboard, post-it- en pennenbakjes (zie accessoires op pagina 14)
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voorzijde

achterzijde achterzijde

voorzijde

Verrijdbare Plantenschutting

VP1

Instapmodel die je zelf nog 
naar wens in kunt vullen.

-dichte wand
-open onderstel om zelf naar
wens in te vullen

€457,- €547,-
 excl. BTW €378,- excl. BTW €452,-

VP2

Verplaatsbaar model om 
zelf lekker vol te planten.

-hoog en laag plantenvak 
aan beide zijden
-plantenzakken in het onderstel

voorzijde

achterzijde

VP3

Een soort verrijdbare tuin, zo 
veel planten kun je hier in kwijt.

-halfopen trellis voor klimplant.
-laag plantenvak aan beide zijden.
-plantenzakken in het onderstel

€537,-
 excl. BTW €444,- 

Materiaal: onbehandeld douglas. 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem.
Het wordt gemonteerd geleverd, exclusief aarde en planten.
Plantenzakken zijn voorzien van gaatjes voor de afwatering.

De verschillende opties zijn te combineren.
NB: bij buitengebruik is het noodzakelijk om de bak onderin te verzwaren 
in verband met stabiliteit in de wind.

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 170 cm
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achterzijde

Verrijdbare Plantenschutting

voorzijde

€534,-
excl. BTW €441,-

VP6

Een soort verrijdbare kruiden-
wand met zitplek uit de wind.

-hoog plantenvak aan 1 zijde.
-plantenzakken in 1 helft van
het onderstel.
-klein bankje aan andere helft

voorzijde

€527,-
excl. BTW €436,-

VP5

Halfopen model. Maak een 
leuke combinatie van klimp-
lanten en lagere planten.

-halfopen latjes
-plantenzakken in 
het onderstel.

achterzijde

voorzijde

€502,-
excl. BTW €415,-

VP4

Schutting op wielen met zitplek
uit de wind voor 3 personen.

-Bank in het onderstel
-Deze kan dieper en 
uitneembaar (zie p 15)
-Leuk met een tafeltje (zie p 15)

achterzijde

Materiaal: onbehandeld douglas. 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem.
Het wordt gemonteerd geleverd, exclusief aarde en planten.
Plantenzakken zijn voorzien van gaatjes voor de afwatering.

De verschillende opties zijn te combineren.
NB: bij buitengebruik is het noodzakelijk om de bak onderin te verzwaren 
in verband met stabiliteit in de wind.

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 170 cm
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voorzijde

achterzijde

Verrijdbare Plantenschutting

VP7 (smal)

Een half model van de 
verrijdbare Plantenschutting.

-plantenzak in onderstel
-dubbelzijdig plantenvak of 
trellis in het wanddeel
is ook mogelijk

€391,-
 excl. BTW €323,- 

€467,-
excl. BTW €386,-

VP9 (laag)

Een model met hoogte 
130 cm.

-plantenzakken 
in onderstel
-(half) bankje is ook 
mogellijk

voorzijde

achterzijde

VP8 (smal)

Een half model van de 
verrijdbare Plantenschutting.

-bankje in onderstel
-plantenzak in onderstel 
is ook mogelijk

€384,-
 excl. BTW €317,- 

achterzijde

voorzijde

Materiaal: onbehandeld douglas. 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem.
Plantenzakken zijn voorzien van gaatjes voor de afwatering.
Het wordt gemonteerd geleverd, exclusief aarde en planten.

De verschillende opties zijn te combineren.
NB: bij buitengebruik is het noodzakelijk om de bak onderin te verzwaren 
in verband met stabiliteit in de wind.

Breedte x Diepte x Hoogte:
94 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
94 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 130 cm
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Verrijdbare Groenschutting

voorzijde

achterzijde

voorzijde

achterzijde

voorzijde

achterzijde

Materiaal: onbehandeld douglas en panelen van wilgentenen. 2 bokwielen 
en 2 zwenkwielen met rem. Plantenzakken zijn voorzien van gaatjes voor de 
afwatering. Het wordt gemonteerd geleverd, exclusief aarde en planten.

De modellen zijn te combineren met opties uit de Groenschutting catalogus.
NB: bij buitengebruik is het noodzakelijk om de bak onderin te verzwaren in 
verband met stabiliteit in de wind.

€581,- €648,- €551,-
 excl. BTW €480,- excl. BTW €536,- excl. BTW €455,-

VG2

Een soort verrijdbare tuin met 
een voedertafeltje voor vogels.
-3 plantenvakken 
aan beide zijden
-1 voedertafeltje
-plantenzakken in het onderstel

VG3

Een lager verplaatsbaar 
tuintje van 1m30 hoog.

-2 plantenvakken aan 
beide zijden
-plantenzakken in 
het onderstel

VG1

Een gezellige scheidings-
wand met planten.

-2 plantenvakken 
aan beide zijden
-plantenzakken in 
het onderstel

Breedte x Diepte x Hoogte:
164 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
164 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
164 x 62 x 170 cm
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Verrijdbare Groenschutting

voorzijde

achterzijde

voorzijde

achterzijde

voorzijde

achterzijde

VG4

Een natuurlijke scheidingswand 
om lekker beschut te zitten.
-bankje in het onderstel
-leuk met een tafeltje
(zie p 15)

€502,- €564,- €483,-
 excl. BTW €415,- excl. BTW €466,- excl. BTW €399,-

VG5

Een wand met plek voor kruiden 
of bloemen en een knus zitje.
-plantenvak aan beide zijden
-plantenzakken in 
het onderstel
-half bankje in het onderstel

VG6

Een smal verplaatsbaar tuintje
van 86 cm breed.
-2 plantenvakken aan beide zijden
-plantenzak in het onderstel
-kan ook als VG4 worden 
uitgevoerd (met bankje en 
zonder plantenvakken)

Materiaal: onbehandeld douglas en panelen van wilgentenen. 2 bokwielen 
en 2 zwenkwielen met rem. Plantenzakken zijn voorzien van gaatjes voor de 
afwatering. Het wordt gemonteerd geleverd, exclusief aarde en planten.

De modellen zijn te combineren met opties uit de Groenschutting catalogus.
NB: bij buitengebruik is het noodzakelijk om de bak onderin te verzwaren in 
verband met stabiliteit in de wind.

Breedte x Diepte x Hoogte:
164 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
164 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
86 x 62 x 170 cm
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voorzijde

achterzijde achterzijde

voorzijde

Verrijdbare Circulaire schutting
Materiaal frame, onderstel: onbehandeld douglas. Het wanddeel is gevuld 
met hout dat een 2e leven krijgt in diverse tinten. Dit is eenvoudig vervang-
baar. 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem. Plantenzakken zijn voorzien 
van gaatjes voor de afwatering.

Het wordt gemonteerd geleverd. Exclusief aarde en planten.
NB: bij buitengebruik is het noodzakelijk om de bak onderin te verzwaren 
in verband met stabiliteit in de wind.

VC1

Model waarmee je een knusse 
groene zithoek kan maken.

-dichte wand
-links latjes voor een klimplant
-rechts een half bankje

€482,- €512,-
 excl. BTW €398,- excl. BTW €423,-

VC2

Dit is net een tuintje op wielen.

-breed plantenvak aan 
voor- en achterzijde.
-plantenzakken in het onderstel

voorzijde

achterzijde

VC3

Een laag model met een 
hoogte van 130 cm.

-breed plantenvak aan 
voor- en achterzijde
-plantenzakken in het onderstel

€472,-
 excl. BTW €390,- 

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 170 cm

Breedte x Diepte x Hoogte:
184 x 62 x 130 cm
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Accessoires - onderstel

Vier zwenkwielen
Standaard worden onze modellen uitgevoerd 
met 2 bokwielen en 2 zwenkwielen voor optimale 
stabiliteit. Wil je vaak je schutting verplaatsen en 
is wendbaarheid belangrijk, dan kun je ook voor 
4 zwenkwielen kiezen (met rem).

€20,-
 exclusief BTW €16,- 

Op deze pagina staan verschillende maatwerkopties voor het onderstel.
De prijzen komen bovenop de kosten van de standaard modellen.

Zwaar gebruik wielen
Standaard zitten er 4 degelijke wielen onder, 
maar soms zijn de omstandigheden zo, dat 
er speciale wielen nodig zijn. Bijvoorbeeld 
voor losse ondergronden, of bij zeer fre-
quent gebruik waarbij de schuttingen vaak 
verplaatst en op de rem gezet moeten en 
bij zeer hobbelig terrein. Dan adviseren we 
andere wielen.

Op poten
Geschikt voor situaties waarin de afscheiding 
bij uitzondering verplaatst moet kunnen 
worden. Je kan dan je afscheiding met 2 
sterke mensen of met een palletwagentje 
verplaatsen.

€10,-
exclusief BTW €8,-  exclusief BTW €62,- 

€75,-

Wil je een wanddeel hoger maken dan 170 cm? 
Dan kunnen we de onderste bak dieper maken 
om genoeg stabiliteit in de wind te bieden. NB: 
Verzwaren van het onderstel is altijd nodig bij 
buiten gebruik ivm storm en windstoten.

Onderstel dieper

 exclusief BTW €40,- 

Dit bespaart ruimte. Bij binnensituaties of 
lagere modellen is dit een optie. Ga je een 
schutting buiten gebruiken dan raden we dit 
af omdat je schutting dan niet genoeg stabi-
liteit heeft bij harde wind.

Onderstel ondieper

€50,-

Kabelslot

€40,-
exclusief BTW €33,-

Koppel 1 of meer verrijdbare schuttingen 
aan elkaar of aan een paal of i.d. om te 
voorkomen dat ze meegenomen worden.
Je kan de kabel door de 
wielen heen halen zodat 
deze buiten zicht is.
-5m lang met 
hangslot
-Eventueel met
gelijkende sleutels 
te krijgen

Prijs op aanvraag
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achterzijde

Accessoires - overige opties

Voor creatieve sessies of in de 
klas kunnen we op één zijde 
een magnetisch whiteboard 
aanbrengen, incl stiften.

€ 95,-
 exclusief BTW €79,- 

Heb je een situatie waarbij er veel fysiek 
contact is met de schutting? Standaard leveren 
we de schuttingen van deels bezaagd
douglashout. Eventueel kunnen we het 
geschuurd leveren om splinters te voorkomen. 
Voor BSO’s of zorginstellingen.

€50,-exclusief BTW €40,-

Opgeschuurd

Whiteboard

losstaand

tafeltje in 
de bank €55,-

exclusief BTW €45,-

Dit tafeltje kan in het bankje 
geplaatst worden of los.
diepte 45 cm
breedte 35 cm
hoogte 41 cm

Los tafeltje

We kunnen op aanvraag biologische potgrond 
meeleveren voor het vullen van je plantenzak-
ken. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Biologische Potgrond

Normaal gesproken monteren we het bankje 
aan het onderstel vast maar dit kunnen we 
op verzoek ook los houden om eenvoudig de 
bankjes te kunnen verwijderen.

Los bankje

€0,-
 exclusief BTW €0,- 

Op deze pagina vind je verschillende extra opties voor de invulling van je verrijdbare schutting.
De prijzen komen bovenop de kosten van de standaard modellen.

Voor groot en klein: een zandbak in het 
onderstel en een afgesloten bankje met 
opbergruimte   ernaast. Met trespa 
afsluitplaten   en een kunststof zak 
in het     onderstel.*

Afsluitbaar bankje met 
bergruimte en zandbak

€180,-
 exclusief BTW €149,- 

*speelzand
wordt niet 
meegeleverd

Prijs afhankelijk van model
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Stel de wanddelen 
samen

Verplaatsbaar 
of verrijdbaar

Zitoptie Plantenzakken1 2 3 4

Verrijdbare delen maken we door een basis-

deel op een onderbak te monteren die je zelf 

kunt verzwaren. Je kunt zo’n wanddeel zelf 

samenstellen mbv onze Plantenschutting- of 

Groenschutting catologus.

Een verplaatsbaar deel rust op houten 

poten. Deze kan door twee sterke

mensen met of door 1 persoon met een 

palletwagentje verplaatst worden. 

Handig op een (dak)terras waarbij je geen 

palen in de grond kunt plaatsen. Geschikt 

voor situaties waarin de afscheiding bij uit-

zondering verplaatst moet kunnen worden.

Een verrijdbaar wanddeel staat op 2 

zwenkwielen met rem en 2 bokwielen. 

Hiermee kun je eenvoudig je wanddeel 

verplaatsen en vastzetten. Geschikt voor 

situaties waarin regelmatig de positie 

veranderd moet kunnen worden.

Je kunt kiezen voor een bankje. Je hebt 

dan een zitrand van geschaafd douglas-

hout waar drie personen naast elkaar 

kunnen zitten.

De verplaatsbare delen worden stan-

daard met open bak geleverd, maar 

naar wens kunnen we hier binnenzakken 

voor leveren die je met aarde en planten 

kunt vullen. Delen die buiten staan moet 

je op de een of andere wijze verzwaren 

i.v.m. windvlagen. Dit kan met tegels, 

maar veel mooier is om de onderbak te 

beplanten. Je kunt de onderbak ook zelf 

met plantenpotten vullen.

Stel je eigen verplaatsbare afscheiding samen.

Zitrand

Open bak

2 plantenzakken in de bodem

Verrijdbaar onderstel

Verplaatsbaar onderstel

Samenstellen van een wanddeel
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Schaal 1:20

Hier wordt een Verrijdbare Plantenschutting 
weergegeven met in het wanddeel links een 
hoog dubbelzijdig vak en rechts een dichte 
strook. In dit voorbeeld staat het onderstel op 
wielen en heeft links een halve plantenzak en 
rechts een half bankje.

Maattekening Verrijdbare Plantenschutting

Laag deel
(130 cm)

Bovenaanzicht

Hier is het bankje weggelaten om de 
bodem van het onderstel te tonen

Een dubbelzijdig vak steekt door 
het wanddeel heen. Hier hangt 
een plantenzak in.

In het onderstel kun je een waterdichte planten-
zak plaatsen om met aarde te vullen. Zo blijft 
het hout langer goed. Er zitten gaatjes in de 
bodem om overtollig water af te voeren

Vooraanzicht Zijaanzicht
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Schaal 1:20

Vooraanzicht Zijaanzicht

Laag deel
(130 cm)

Bovenaanzicht

Hier wordt een Verrijdbare Groenschutting weergegeven 
model VP5. Ingevuld met een dubbelzijdig
plantenvak in het wanddeel. In dit voorbeeld staat het 
onderstel op wielen en heeft links een plantenzak en 
rechts een half bankje in het onderstel.

Achter het bankje zit vol-
doende ruimte om nog iets 
eronder te plaatsen om het 
te verzwaren (bijvoorbeeld 
stenen of een zak tuinaarde.

Een dubbelzijdig vak steekt 
door het wanddeel heen. Hier 
hangt een plantenzak in.

Hier is de plantenzak weggelaten 
om de bodem van het onderstel te 
tonen.

Maattekening Verrijdbare Groenschutting
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Schaal 1:20

Hier wordt een Verrijdbare Circulaire schutting 
weergegeven met in het wanddeel links een 
breed dubbelzijdig vak en rechts trellis latjes 
voor klimplanten. In dit voorbeeld staat het 
onderstel op wielen en heeft plantenzakken.

Maattekening Verrijdbare Circulaire schutting

Laag deel
(130 cm)

Bovenaanzicht

Hier is de plantenzak weggelaten om 
de bodem van het onderstel te tonen

Een dubbelzijdig vak steekt door het wand-
deel heen. Hier hangen 2 plantenzakken in.

In het onderstel kun je een water-
dichte plantenzak plaatsen om met 
aarde te vullen. Zo blijft het hout 
langer goed. Er zitten gaatjes in 
de bodem om overtollig water af 
te voeren

Vooraanzicht Zijaanzicht

Van bovenaf is het wanddeel 
open. Zo kan je gemakkelijk 
een plankje vervangen als het 
nodig is.
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