3x Dakterras

50 m²
Exclusief design

Het
dak
op!

Dakterrassen zijn helemaal ín.Lekker buiten
zitten op‘niveau’,zonder veel onderhoud.
Dat betekent op en top genieten!
Tekst: Annemarie Görts Foto’s: Stoop Tuinen, mirella Schout,
Bart Hoes
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60 m²
Bootdek met
ballenbak

Beide terrassen zijn gemaakt
van gecoate betontegels (Ligne
Superieur, 20 x 100 cm). Door
hun langwerpige vorm zorgen ze
voor een mooi ‘breedte-effect’.

2013

3x Dakterras

36 m²
& 80 m²
Beneden eten,
boven loungen

2013
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De lamellen wanden zorgen voor spanning en ritme; de
luifels zorgen
voor intimiteit en belemmeren het zicht
3x Dakterras
vanaf de bovenburen. Ook geven de luifels lichte schaduw
en een mooi ruimtelijk effect.

Exclusief
design 50 m²
dakterras

Bij de woning is een gezellige eethoek
gemaakt. Handig voor een klein
(dak)terras,
zo’n inklapbare tafel!
26 | Tuinontwerp
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3x Dakterras

Hoe tover je een kaal vlak met betontegels bovenop een parkeergarage om in een aantrekkelijk
dakterras? Een uitdaging voor tuinarchitecten Bart Hoes en Erik van Gelder - die beiden een
eigen tuinontwerpbureau hebben - toen hen werd gevraagd een dakterras te ontwerpen voor
het tv-programma Eigen Huis & Tuin.

Een bijzonder project, ook omdat de twee

Links en rechts op de vlonder staan heerlijke

tuinarchitecten het jonge stel - dat pas hun

loungemeubels. De ‘luifels’ geven hier een

nieuwbouwappartement in Alphen aan de

gevoel van intimiteit en zorgen voor enige

Rijn had betrokken - vooraf niet gesproken

schaduw waardoor de eigenaren er heerlijk

hadden. „De sfeer en de wensen voor dit

kunnen zitten.

dakterras kreeg ik via Talpa te horen”, vertelt
Bart Hoes. „De eigenaren wilden een strak

Parket

ontwerp maar ook intimiteit, want je zit op

„We hebben gekozen voor mooie, robuuste

het dakterras aardig in de kijker. Ook zon-

materialen met chique warme tinten’’, aldus

wering bij de achtergevel was belangrijk.

Bart Hoes. De bestrating - in stroken gelegd -

Verder kreeg ik carte blanche. Uiteindelijk

bestaat uit natuursteen tegels Desert Black

is het een exclusief design geworden, dat

van 60 x 120 cm. Deze zwartgrijze leisteen

deels is gesponsord door verschillende

verbleekt na verloop van tijd iets onder

leveranciers.’’

invloed van zonlicht. Ook de lamellenwand
van onbehandeld eiken zal uiteindelijk naar

De stoere lamellen wand – bevestigd aan de balustrade
– geeft een gevoel van intimiteit aan de loungeplek. Om
deze afscheiding ook voor de buren aantrekkelijk te
maken is deze dubbelwandig.

Bart Hoes

Luifels

lichtgrijs verkleuren.

Het belangrijkste volgens de tuinarchitect

De verhoogde vlonder is gemaakt van

was om maatgevoel en dieptewerking te

geperste bamboevezels; een duurzaam en

creëren. „Je moet zoeken naar een indeling

mooi materiaal. „Net als parket heeft dit een

waardoor het dakterras groter lijkt dan het in

kliksysteem waardoor je het zonder boren

werkelijkheid is. Een indeling ook, die hem

kunt leggen.’’

spannender maakt. Ik heb hierbij gezocht

De plantenbakken op dit dakterras zijn

naar de juiste vlakverdeling; hierbij speelt de

allemaal maatwerk. De witte vierkante

iets verhoogde vlonder een belangrijke rol.

bakken van aluminium contrasteren heel

Deze ligt op twee derde in de tuin en loopt

mooi met enkele bakken van roestbruin

over de hele breedte.Aan beide kanten is

cortenstaal. Sterke structuur- en groen-

de vlonder verticaal doorgezet met staan-

blijvende planten zoals dwergdennen,

ders van eikenhout en deze lopen door

bamboe en schijnbeuk (Nothofagus

in een dakje. Zo ontstaat een spannend,

antarctica) zorgen dat het dakterras het

driedimensionaal lijnenspel.’’

hele jaar door aantrekkelijk is.

Erik van Gelder

Ontwerp

Productinfo

Bart Hoes Groene Architectuur
ontwerpburo voor tuin en landschap
Kantoor: Het Woonstation
Leidsevaart 36
2114 AD Vogelenzang
tel. (0031) (0)6-53 96 26 93
www.barthoes.nl

Garden divider van Extremis:
www.burikenburik.nl
Inklapbare tuintafel plus fauteuil:
www.egoparis.com
Lounge modules:
www.suniture.com
Verlichting:
www.dexterdesign.nl

Stijltuinen | exclusieve buitenruimtes
Bramengaarde 98
3344 PG Hendrik-Ido-Ambacht
tel. (0031) (0)78 – 681 36 12
www.stijltuinen.nl
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Door een deel van het dakterras te verhogen
wordt het3x
geheel
spannender. Bovendien
Dakterras
ontstaan zo randen om op te zitten of te spelen.

Bootdek met
ballenbak 60 m²
dakterras

De ballenbak is verzonken in het plankier van
larikshout. In de banken kunnen kussens en
speelgoed28
worden
opgeborgen.
| Tuinontwerp
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3x Dakterras

Een ontwerp met advies over meubilair en plantenbakken, dat was de vraag aan Mirella Schout voor
dit dakterras op de Kop van Zuid in Rotterdam. Maar uit een dakterras kun je méér halen, vindt de
zelfstandig werkende tuinontwerpster, dus maakte ze na overleg een totaalplan.
Het dakterras van 6 bij 10 m hoort bij een

Omdat er vaak sprake is van veel wind zijn

appartement in het Entrepotgebouw -

de zijkanten van het terras ‘dichtgezet’ met

waarin vanaf eind 19e eeuw pakhuizen

wintergroene beplanting die goed wind-

waren gevestigd - en heeft een geweldig

bestendig is.Aan één kant zorgt een haag

zicht op de entrepothaven met zijn zeil- en

van bamboe voor privacy met de buren,

jachtboten én op de fraaie skyline van

aan de andere kant geeft een haag van

Rotterdam. Tuinontwerpster Mirella Schout

olijfwilg beschutting aan de loungehoek.

van de Tuinfabriek: „Ik heb één element

Om de wind te breken en privacy te creëren is aan de
randen gekozen voor sterke, wintergroene beplanting,
zoals bamboe (Pseudosasa japonica). In de witte potten-met-verlichting staat grove den (Pinus sylvestris).

gemaakt waardoor het dakterras één

Verlichte potten

geheel is geworden en refereert aan de

Zowel de inrichting als de plantkeuze zijn

boten en de haven. Mede omdat het van

goed doordacht. „In de lange bak langs

hout is, heeft het de sfeer van een bootdek

de balustrade is lampenpoetsergras,

met een vaste bank en opbergruimte. Mijn

Pennisetum alopecuroides, gecombineerd

idee was om in de uitsparing een zandbak

met Verbena bonariensis. Hier kun je wel

met glijbaan te maken maar uiteindelijk

doorheen kijken maar het geeft toch een

hebben de eigenaren - die het dakterras

omsloten gevoel, anders kunnen ze vanaf

in eigen beheer hebben aangelegd - zelf

de overkant zó op het dakterras kijken.’’

ballen voor een ballenbak besteld.’’

Twee dakmoerbeien zorgen voor schaduw
bij de eettafel en verminderen de inkijk vanaf

Ontwerp
de Tuinfabriek
Mirella Schout
Bergselaan 170A
3037 CJ Rotterdam
tel. (0031) (0)6-24 13 14 49
tel. (0031) (0)10-480 30 74
www.detuinfabriek.nl

Buitenhaard

het balkon van de bovenburen.

Het houten plankier van larikshout ligt 30 cm

De muur bij de ballenbak wordt verzacht

hoger dan het eetgedeelte dat bestaat uit

door blauweregen en Toscaanse jasmijn,

tegels van natuursteen. Het hoogteverschil

bovendien geurt de Toscaanse jasmijn

geeft volgens de tuinontwerpster ‘meer

tijdens de maandenlange bloei heerlijk.

spanning’ aan het dakterras. „Ook creëert

Om in de speelhoek schaduw te creëren zijn

het speelmogelijkheden voor de kinderen

kabels gespannen van de muur naar het

én krijg je een zitrand, wat handig is met

balkon; de blauweregen zal hier uiteindelijk

feestjes. Bovendien kun je in zo’n hoger

weelderig overheen groeien.

gelegen deel mooi dingen verwerken,

Ook aan het zicht van binnen naar buiten is

zoals een zandbak.’’

gedacht. Mirella Schout: „Als ze binnen zitten

Een grote hoekbank biedt ruimte aan veel

kijken de bewoners uit op de witte bloem-

vrienden, een ronde buitenhaard - waarvan

potten met grove den, Pinus sylvestris. Deze

de gasfles onzichtbaar is weggewerkt onder

verlichte potten zorgen ervoor dat het dak-

het plankier - geeft op zomeravonden extra

terras ook ’s avonds een plaatje is.’’

sfeer en warmte.

Productinfo
Beregeningssysteem:
Micro-Drip-Systeem van Gardena
Buitenhaard:
Cocoon Haard
Eettafel:
www.jorg-steigerhout.nl
Eetstoelen:
www.colorful-chairs.nl
Schommel:
‘Svava’ van Ikea
Witte potten (met verlichting):
BLOOM! Pot

2013

Een buitenhaard op gas zorgt in de loungehoek voor warmte
en gezelligheid. De haag van olijfwilg (Elaeagnus x ebbingei)
geeft de nodige beschutting.

Blauweregen en Toscaanse jasmijn werken
zich omhoog langs betongaas tegen de muur.

Tuinontwerp | 29

Dakterras
De patio is3x
ingericht
als eetruimte en oogt vanuit elke hoek
van de woning aantrekkelijk.

36 m²
patio

Beneden eten,
boven loungen

80 m²
dakterras

Op het dakterras is rondom
de openhaard een echte
buitenkamer
gemaakt.
30 | Tuinontwerp
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3x Dakterras

Patio en dakterras horen bij een moderne nieuwbouwvilla in de wijk Bosrijk in Eindhoven. De
woning is onderdeel van een project van vier villa’s, gebouwd op een bosperceel waarbij de oude
bomen zoveel mogelijk zijn gespaard en dat nu is ingericht als een bosachtig park. Dit park is
gemeenschappelijk bezit, voor een buitenruimte met privacy zijn de bewoners aangewezen op
hun patio en dakterras.
„Na een gedegen modellenstudie hebben

water te worden gegeven. Om te zorgen dat

we besloten om in de patio de eetfunctie

de bomen niet omwaaien zijn ze onder de

onder te brengen en het loungen en liggen

grond aan de bak vastgemaakt.

op het dakterras te situeren. Het leuke van
het dakterras is, dat je meteen midden in

Warme zomernacht

de belevingswereld van de kronen van de

Op het dakterras is rondom de haard een

bomen zit.’’

echte buitenkamer gemaakt, met een meerstammige plataan als aankleding. Omdat

Ook op het dakterras zijn pebble stones toegepast.
Ze sluiten mooi aan bij het lichtgrijze buitentapijt.

Hydrosysteem

de eigenaren tijdens de bouw van de villa al

De patio ligt centraal in de woning en heeft

met de tuinarchitect rondom de tafel zaten,

naast de eetfunctie ook een belangrijke rol

kon de openhaard direct in de bouw wor-

als ‘kijkdoos’. De eettafel staat op een vloer

den meegenomen. ,,Het leren bankstel

van hardhouten planken (bangkirai), die

geeft echt het gevoel van een buitenkamer

zonder zichtbare bevestigingsmaterialen is

net zoals de iets verhoogde hardhouten

gelegd. Rondom deze vloer ligt een brede

vlonder.’’

rand gevuld met gladde keien, waarin bij de

Om lekker met blote voeten vanuit de slaap-

schuifpuien langwerpige betontegels als

kamer naar buiten te kunnen, is gekozen

stapstenen fungeren.

voor ‘buitentapijt’ in een lichtgrijze tint. De

Een karakteristieke haagbeuk (Carpinus

tuinontwerper is hier heel enthousiast over:

betulus) met een wintergroene onder-

„Officieel is dit kunstgras maar dan in een

beplanting van Sarcococca zorgt het hele

andere kleur. Met ondertapijt eronder loopt

jaar voor een fraai beeld. Ze staan in een

het heel zacht.’’

witte metalen bak die op maat werd

De maatwerk hardhouten bank bij de slaap-

gemaakt, net zoals de bakken op het

kamer is een plek om met de kinderen te

dakterras. Een hydrosysteem maakt het

stoeien en is groot genoeg om op een

onderhoud van de planten gemakkelijk;

warme zomernacht met twee personen

hierdoor hoeft er namelijk maar af en toe

buiten te kunnen slapen.

Gert-Jan
Schouwenaar

Ontwerp & aanleg
Stoop Tuinen
Boord 9
5674 NB Nuenen
040-2831004
www.stooptuinen.nl
Productinfo
Loungebank:
www.design2chill.nl
Eettafel met stoelen:
Panton Chair

2013

De glazen balustrade zorgt vanaf het dakterras voor meer contact met de patio.
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