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3X OVERDEKT TERRAS

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

Terrassen met een dak erboven zijn in opmars. Geen wonder, want 
met een overdekt terras kan je langer en vaker buiten zitten!

TEKST: ANNEMARIE GÖRTS

HEERLIJK 
BUITEN 
LEVEN

Speels
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Strak

Sfeervol
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SPEELS

De overkapping is gemaakt van inlands douglashout; om de 
kleur te behouden is het hout behandeld met olie. Het douglas-
hout gaat hier naar verwachting zo’n 15 tot 20 jaar mee. 
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Wat doe je als een klant achterin de tuin een overkapping wil bij een minder fraaie berging? Dan 
pak je deze in met twee overkappingen om de schuur aan het zicht te onttrekken. Dat 
deed althans tuinarchitect Lars Veenboer van Veenboer Tuinarchitectuur. 

TUINONTWERP & AANLEG 

Veenboer Tuinarchitectuur
Vrouwjuttenstraat 14
3512 PS Utrecht
tel. (0031) (0)6-41 46 49 24
www.veenboertuinarchitectuur.nl 

„De tuin ligt op het noorden dus vanwege de zon wil je achterin de tuin zitten, maar daar staat 
een lelijke schuur. Die heb ik ingepakt met een overkapping; zo verdwijnt het schuurtje naar de 
achtergrond en bepaalt de overkapping het beeld. Het zijn eigenlijk twee gelijkwaardige over-
kappingen met een verbinding ertussen, waardoor het oogt als één geheel. De bewoners zitten 
vooral hier, en door de overkapping kunnen ze nog langer van de tuin genieten. Door beplanting 
tussen het huis en het terras aan te brengen, wordt het terras meer een onderdeel van de tuin. 
Hierdoor  verdwijnt de gevel van het huis met zijn wat kille, grijze stenen naar de achtergrond  
als je op het terras zit. De tonkinstokken, die schots en scheef in de beplanting zijn geplaatst en 
waarlangs Lathyrus omhoog klimt, versterken dit effect. Samen met de beplanting geven ze de 
strak ontworpen tuin een gezellige, losse sfeer.’’

‘Door beplanting  
tussen het huis en  
het terras aan te  

brengen, wordt het 
terras meer een 
onderdeel van  

de tuin.’

Een groot deel van de beplanting, die de sfeer heeft 
van een cottagetuin, is hergebruikt.

Tuinarchitect 
Lars Veenboer: 

GEGEVENS 

TUIN
Achtertuin van ruim 10 m breed en bijna 
9 m diep, gericht op het noorden.

WONING
Geschakelde woning. 

BEWONERS
Gezin met twee kinderen.

WENSEN
• nonchalante sfeer
•  overkapping achterin de tuin
•	vlonder
•  bloemen en groente

PLANTEN IN DEZE TUIN
Veel planten, zoals de hortensia’s  
en hosta’s, zijn hergebruikt. Nieuw 
geplant zijn onder meer:
•   Pennisetum alopecuroides  

(lampenpoetsergras)
•       Persicaria amplexicaulis 

’Speciosa’ (duizendknoop)
•       Syringa prestoniae ’Red Wine’  

(sering)
• Verbena bonariensis (ijzerhard)

Bij de overkapping ligt een 
vlonder van houtcomposiet 
in antracietkleur. Het 
beplantingsvak naast deze 
vlonder is bedoeld om de 
gevel wat naar de achter-
grond te laten verdwijnen. 
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STRAK

Door de lichte constructie is de  
overkapping visueel niet storend. 

Het schaduw-
doek zorgt  

’s zomers voor 
aangename 

koelte op  
het terras. 
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Hoewel deze stadstuin erg lommerrijk is, ligt het middengedeelte ’s zomers in de felle zon. 
Daarom wilden de bewoners op die plek een terras met schaduwdoek dat makkelijk open en 
dicht kan. Aleid Westenberg van Tuindesigns ontwierp een eigentijdse tuin waarin de strakke 
overkapping visueel een extra kamer vormt.

TUINONTWERP 

Tuindesigns
Statenlaan 134A
2582 GW Den Haag
tel. (0031) (0)70-345 36 10
tel. (0031) (0)6-53 76 30 12
www.tuindesigns.nl

TUINAANLEG 

Plant Plan
Hoogeind 62
3465 HD Driebruggen
tel. (0031) (0)348-50 17 34
www.plantplan.nl

„Een paar uurtjes per dag is het heel warm in deze tuin en 
daarom is er gekozen voor harmonicadoek boven het terras. 
Het voordeel van dit doek is, behalve de schaduw, dat er op 
het terras meer privacy is en dat het ’s avonds de warmte  
vasthoudt. De pergola heeft ook nog een andere functie; de 
tuin is een rechthoekig vlak en zodra je daar een een pergola 
in plaatst, creëer je ruimte en diepte, zonder dat je muren gaat 
bouwen. Ook al is het doek niet dicht, dan toch heb je op  
het terras het gevoel alsof je in een eigen ruimte bent. Ik heb 

gekozen voor rvs, een bijna lichtgevend materiaal, en niet voor zwaar hout van 10 bij 10 cm; dat zou 
uit verhouding zijn. De kunst in zo’n tuin is om de ruimte optimaal te benutten, vandaar bijvoorbeeld 
de driehoekige tuinkast. Het dak van de fietsenberging loopt schuin af, dat scheelt optisch want 
dan komt het minder op je af.  Wat ook helpt, is dat de berging 30 cm lager ligt dan de tuin, dat geeft 
ook een ruimtelijk effect. De truc is om zo’n kleine tuin zo ruimtelijk mogelijk te houden.’’

‘Ook al is het  
doek niet dicht, 
dan toch heb je  

op het terras het 
gevoel alsof je  
in een eigen  

ruimte bent.’

Tuinontwerpster 
Aleid Westenberg: 

GEGEVENS 

TUIN
Achtertuin van 6,5 m breed en en 10 m 
diep, gericht op het zuidwesten. Door de 
grote bomen van de achterburen is er 
veel schaduw. 

WONING
Royaal herenhuis, gebouwd in het begin 
van de vorige eeuw.

BEWONERS
Gezin met twee opgroeiende kinderen. 

WENSEN
• ruim terras
•  spa
•	berging
•  kliko’s uit het zicht

PLANTEN IN DEZE TUIN
•    Campsis x tagliabuana ’Mme Galen’ 

(trompetklimmer)
•      Clematis ’Jackmanii’ (bosrank)
•      Geranium ’Rozanne’ (tuingeranium)
•      Fargesia robusta ’Campbell’ (niet 

woekerende bamboe)
•      Festuca glauca (blauw schapengras)
•      Hydrangea paniculata ’Grandiflora’ 

(pluimhortensia)
•      Lavandula angustifolia ’Hidcote’ 

(lavendel)

Tip van de ontwerpster
Het sedumdak op de berging brengt extra groen in 
deze stadstuin en zorgt van bovenaf voor een mooi 
aanzien. Watergeven is niet nodig, wieden wel (2x per 
jaar als de sedum is dichtgegroeid). Zo’n begroeid 
dak houdt vrij veel water vast. Ligt de tuin, zoals hier, 
op zandgrond? Dan kun je het overtollige water via 
een ketting naar een grindkoffer laten lopen, waarna 
het in de ondergrond wegzakt.
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De ruimte is optimaal benut; in een hoek bij de loop naar de berging is een mooie, driehoekige tuinkast 
gemaakt. 
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SFEERVOL

Het overdekte terras is huiselijk ingericht; 
handig is de tafel op wieltjes. 

Vijf Himalyaberken 
vormen samen een 

transparant berken-
bosje. De combinatie 

met het zwenkgras 
zorgt voor een natuur-

lijke, ongedwongen 
uitstraling.   
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Achterin hun smalle, diepe tuin wilden de eigenaren een zelf ontworpen overkapping maken. 
Tim Kok Hoveniers creëerde hierbij een sfeervolle tuin met een terras dat aansluit op het  
overdekte gedeelte. Zodat het terras achterin ook voor veel mensen voldoende ruimte biedt.

TUINONTWERP & AANLEG 

Tim Kok Hoveniers 
Locatie Hoogvliet:
Klompenmakerstraat 117
3194 DD Hoogvliet Rotterdam 
tel. (0031) (0)10-416 27 84
Locatie Oud-Beijerland:
Zinkweg 134
3262 BE Oud-Beijerland 
tel. (0031) (0)186-61 91 51
www.timkok.nl
De overkapping is door de bewoners  
zelf ontworpen en gebouwd.

,,De veranda zat al in de planning voordat we bij de tuin betrokken werden - de bewoners hebben deze 
zelf ontworpen en geplaatst – dus bij het ontwerp moest ik hier rekening mee houden. Omdat de tuin zo 
lang is en er meerdere terrassen moesten komen, kon hij opgedeeld worden in kamers. Daarom heb ik 
inspringende borders gemaakt, zoals het berkenbosje links; dat springt bijna 2 m in. Hierdoor wordt het 
tuinoverzicht transparant, je kijkt namelijk tussen de stammetjes door. De tuin is niet in één keer te over-
zien. Ook bij de palen is dat zo. De berken en de palen zorgen voor hoogte in de tuin en deze hoogtes 
brengen meer sfeer. De staptegels zijn dezelfde als die voor het terras zijn gebruikt. Belangrijk is dat je in 
een tuin eenheid creëert in vorm of kleur. Daarom gebruik ik altijd maximaal twee materialen of vormen, 
door de herhaling breng je dan rust in de tuin. Hier heb ik gekozen voor lichtgrijze oud-Hollandse beton-
tegels en een donkere kleur split.’’

‘Belangrijk is 
dat je in een 
tuin eenheid 

creëert in vorm 
of kleur.’

Tuinontwerpster 
Margriet Kok: 

GEGEVENS 

TUIN
Achtertuin van ruim 5 m breed en 19 m 
diep, gericht op het noordoosten.

WONING
Uitgebouwde hoekwoning uit de jaren 
’70 van de vorige eeuw.

BEWONERS
Echtpaar van middelbare leeftijd.

WENSEN
• weinig onderhoud
•  veel groen
•	overkapping
•  twee terrassen
• strakke lijnen
•  pure materialen
•	speels
•  sfeervol

PLANTEN IN DEZE TUIN
•      Betula utilis ’Doorenbos’ 

(Himalayaberk)
•      Fargesia ’Rufa’  

(niet woekerende bamboe)
•      Festuca gautieri (zwenkgras)
•      Miscanthus sinensis ’Gracillimus’ 

(prachtriet)
•      Pennisetum alopecuroides ’Hameln’ 

(lampenpoetsergras)
•      Quercus palustris  

(moeraseik - dakvorm)
•      Sagina subulata ’Aurea’ (vetmuur)

Tip van de  
ontwerpster
Een veranda of overdekt terras 
biedt vaak niet voldoende ruimte 
aan grote gezelschappen. Zorg 
daarom voor een aansluitend 
terras, handig bij feestjes!

Het voordeel dit royale terras - met en 
zonder overkapping -  is dat er altijd  
zon én schaduw is.

De palen vormen een transparante  
wand waardoor de tuin niet in een  
keer is te overzien; en de kat, die  
vindt de palen ook geweldig. 
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berging

MATERIALEN 
Tegels: Belgisch hardsteen
Vlonder: Trentino composiet vlonderdelen, antraciet
Overkapping: geschaafd douglashout 
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terras

vlonder

Woning

MATERIALEN 
Schaduwdoek: www.nesling.nl
Spa: www.softub.nl

Stapstenen: flagstones Desert Black
Terrastegels: natuursteen Tibet Black
Tuinmeubels: www.joli.be
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berging

spa

woning

schaduwdoek

MATERIALEN 
Tegels: 
oud-Hollandse betontegels  
(lichtgrijs, 80 x 80 cm)
Eiken palen: 
12 x 12 cm, 2 m hoog
Split: 
Ardenner split (7-14 mm)
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De staptegels liggen deels in 
een groen tapijt van vetmuur 
(Sagina subulata ’Aurea’). 

DE ONTWERPEN


