
42 |TUINONTWERP 2017

3X HEERLIJKE VERANDA

Zwart-wit
3

Open  
zijkant



2017 TUINONTWERP |43

3X HEERLIJKE VERANDA

Margriet Kok

Tuinontwerp & aanleg
Hoveniersbedrijf Tim Kok
Hoogvliet/Oud-Beijerland
www.timkok.nl

V 
anwege de bijzondere 
vorm van de tuin (12 m 
breed en 8 m diep) is 
de veranda niet achter 
in de tuin geplaatst - 
zoals je vaak ziet - maar 

tegen de erfgrens aan de rechterkant. 
Tuinontwerpster Margriet Kok: ,,De zij-
kant van de veranda is open gelaten 
zodat het zicht vanaf het terras bij de 
woning niet wordt geblokkeerd. Nu 
betrek je de veranda bij de zichtlijnen 
vanuit de woning.’’ Andersom is het 
ook zo, dat deze overdekte lounge-
plek nu een ruimtelijker gevoel geeft 
dan wanneer beide zijkanten dicht 
zouden zijn. 
De veranda is een model van Hillhout 
en vervaardigd van vurenhout. Deze 
relatief zachte houtsoort moet worden 
beschermd tegen weer en wind; hier 
is gekozen voor wit als mooi contrast 
met de zwarte schutting erachter.  
De loungemeubels, die de eigena-
ren al hadden voordat de tuin werd 
gerenoveerd, passen hier natuurlijk 
perfect bij.

Buitenkeuken
Voorheen hadden de eigenaren - een 
stel met al wat oudere kinderen - een 
zitkuil buiten maar deze was vaak te 
klein als er bezoek was. ,,Nu zijn er drie 
hoeken waar een terras is, terwijl het 
toch een vrij kleine tuin is. Je kunt de 
terrassen hier heel goed bij elkaar 
betrekken, zodat de eigenaren toch 
met meerdere mensen in de tuin  
kunnen zitten’’, legt Margriet uit.  
Want behalve het terras bij de woning 
en de veranda is er ook nog een 
eetterras. De eettafel staat in het 
verlengde van de buitenkeuken (Big 
Green Egg), die is geplaatst onder 
een pergola met blauweregen. Om 
de buitenkeuken te accentueren, is dit 
deel van de schutting wit geschilderd. 
Ook hier dus weer een stijlvol zwart-wit 

contrast. Margriet: ,,Dat zwart-wit oogt 
gauw erg steriel. Om de tuin minder 
steriel te maken is er de opslag van 
haardhout, een wilgentenen schutting 
en een vlonder van eikenhout. Deze 
zorgen voor een warme sfeer.’’ 
Het eikenhout komt ook terug in de 
rand van een verhoogd plantvak en 
in een pad waarbij planken als stap-
stenen in Ardenner split zijn toegepast. 
,,Als tuinontwerper ga ik ten alle tijden 
voor één soort hout. Ik zou nooit ver-
schillende onbehandelde houtsoorten 
in een tuin bij elkaar plaatsen, want 
dat matcht niet mooi.’’  
Twee meerstammige krentenboom-
pjes - elk midden in een (wintergroen) 
buxusblok - en twee grote vierkante 
bakken met oude vijgenbomen zor-
gen in deze tuin voor hoogte. ,,Deze 
bijna vierkante tuin is in één keer te 
overzien, maar het moest ook span-
nend zijn. Vandaar de twee krenten 
en de twee vijgen in bakken. Iedere 
keer als je nu ergens anders in de tuin 
zit, is het uitzicht weer anders.’’

‘De zijkant van de 
veranda is open 
gelaten zodat het 
zicht vanaf het 

terras bij de 
woning niet wordt 

geblokkeerd.’

Het wit van de veranda vormt een mooi  
contrast met de zwarte schutting erachter. 

Een van de drie zitplekken in deze moderne  
loungetuin in Rotterdam-Hilligersberg is deze knusse 

veranda. Deze oogt heel stijlvol maar is tevens  
praktisch, want een kleine berging en een  

houtopslag zijn erin geïntegreerd. 
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