tuin
wordt
buitenkamer
Je tuin gebruiken als
buitenkamer is helemaal
van nu. In ons klimaat is
een zonnige zomer echter
geen vanzelfsprekendheid.
Soms zijn juist het voorjaar
of het najaar wat betreft de
weersomstandigheden erg
mooi. In dit artikel zal ik een
aantal tips geven over de
verschillende mogelijkheden
van het ‘verlengen’ van het
buitenseizoen. Ik begin met
het aanbrengen van een
overdekt terras.
tekst: Bart Bolier
fotografie: Job Bolier
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Niet in iedere Gemeente is het plaatsen van een
overkapping of veranda vergunningsvrij. Informeer
voor de zekerheid altijd even naar de eisen. Er zijn
over het algemeen drie mogelijkheden:
U hoeft – als u binnen een bepaald aantal m2 blijft –
geen enkele melding te doen
U hebt wel een meldingsplicht, maar een officiële
vergunning is niet nodig
U hebt een vergunning nodig
Op www.omgevingsloket.nl kunt u veel informatie
over dit onderwerp vinden. Kijk eventueel ook op vragenbouwregelgeving.vrom.nl/vromvvb/bouwwerken

Het is belangrijk om na te gaan waar de morgen- of avondzon valt. In de
meest ideale situatie wordt de overkapping zo geplaatst dat de vroege
morgen- of de lage avondzon ‘erin’ valt. Plaats een losse overkapping
niet te dicht bij de woning. Hiermee bedoel ik een veranda of die niet
direct aansluit op de woning. Als deze te dicht bij de woning staat komt
dat de verhoudingen in de tuin niet ten goede. Ook wordt dan een deel
van de tuin aan het zicht onttrokken, zodat de tuin minder ruimtelijk
oogt. Het kan raadzaam
zijn om de overkapping
als verlengstuk van de
woning in te passen.
Dit is afhankelijk van
het zonlicht, het gebruik en de beschikbare ruimte. Deze variant kost
relatief de minste ruimte. Het is mooi om de ondergrond van vergelijkbaar materiaal te maken als de ruimte waar de overkapping op aansluit. Zo ontstaat eenheid tussen binnen en buiten. Gebruik een veranda of overkapping in een kleine tot middelgrote tuin als blikvanger.
Achterin de tuin is zowel optisch als praktisch het best. Optisch omdat
een veranda (met eventueel sfeerverlichting) een mooie blikvanger kan
zijn. Daarnaast kun je de tuin ruimtelijk opzetten, zoals hierboven vermeld is. Praktisch is het ook, omdat het overdekte op deze manier het
minste ruimte inneemt. Één looppad naar dit terras is voldoende, de
rest kan dus echt als tuin ingevuld worden. Een veranda kan – vooral in
een kleine tot middelgrote tuin – het ongewenste zicht op de omgeving
wegnemen. In een zittende houding is de blik schuin omhoog. Juist dan
geeft de veranda of overkapping een gevoel van beslotenheid.

op de juiste

plaats
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Over het algemeen
neemt een veranda
al een deel van de
wind weg, zodat u
langer in de tuin kun zitten. Toch kunnen verwarmingselementen de avond aanzienlijk verlengen.
Juist in het vroege voorjaar of in de nazomer is verwarming een toegevoegde waarde. Het is begrijpelijk
dat de voorkeur uitgaat naar écht hout en vuur. Als
dit echt een wens is moet hiermee rekening worden
gehouden bij de bouw van de veranda. Voor een
goede afvoer van de rook is professioneel advies nodig. Als dit niet goed gerealiseerd wordt blijft de rook
onder de overkapping hangen.
De meest eenvoudige manier van verwarmen is
met behulp van heaters. Een verplaatsbare heater
kan ‘meeverhuizen’ op het terras, maar neemt wel
ruimte in. Door op de juiste plekken heaters te plaatsen bent u op het hele terras op een eenvoudige en
vrijwel onzichtbare manier voorzien van voldoende
warmte. Een andere goede manier van verwarmen is
door middel van een gas- of gelhaard. Deze haarden
nemen relatief weinig ruimte in beslag en hebben
vrijwel geen onderhoud nodig.

warm

sfeer &

Verlichting is niet alleen functioneel
maar ook sfeervol. Het meest praktisch is het gebruik van inbouwspots.
Daarnaast kan aan de wanden nog wat
sfeerverlichting aangebracht worden,
maar dat is eigenlijk niet nodig. Op alle terreinen van het leven geldt:
overdaad schaadt – dit geldt ook zeker voor het gebruik van (tuin)verlichting. Veranda’s die direct aansluiten op de woning kunnen ervoor
zorgen dat de lichtinval in huis belemmerd wordt, zodat het binnen ook
overdag donker blijft. Het is goed om hiermee rekening te houden bij
het realiseren van de veranda. Door het plaatsen van een of meerdere
lichtkoepels kan dit probleem eenvoudig verholpen worden.

licht

Onder een veranda komt over het algemeen minder zonlicht. Daarom is
het belangrijk om de binnenwanden en het plafond in ieder geval een
lichte kleur te geven. Voor de buitenzijde is dit minder van belang. Als
er voor een kleur gekozen wordt vind ik persoonlijk antraciet een goede
keuze: het is stijlvol, sober en het kleur bij alle gevelstenen. Daarnaast
is de combinatie met groene beplanting erg mooi: door de donkere
achtergrond ontstaat contrast. Daardoor krijgen zowel veranda als beplanting een extra accent.
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Niet zozeer het ontwerp maar de materialen bepalen
voornamelijk welke uitstraling de veranda heeft. Een
landelijke uitstraling vraagt om materiaal dat daarbij
past. Bijvoorbeeld fijnbezaagd Douglas, al dan niet
voorzien van een zwarte kleur. Voor een klassieke
sfeer kan gekozen worden voor metselwerk van
nostalgische bakstenen, eventueel gecombineerd
met hout. Strakke Red Cederplanken geven een wat
modernere uitstraling. Het gebruik van een materiaal
als zink gaat nog een stapje verder. Voor alle stijlen
geldt dat het materiaal voor de ondergrond ook belangrijk is voor de uiteindelijke uitstraling.

In dit artikel gaat het voornamelijk over veranda’s. Naast de diverse
grote en waterdichte parasols die er tegenwoordig te krijgen zijn kunt
u ook kiezen voor andere manieren van ‘overdekt’ zitten. De keuze is
afhankelijk van het doel van de overkapping. Windvrij, zonvrij of regenvrij?
Pergola
Mogelijkheden te over: van robuuste balken tot steigerbuizen of gepoedercoat staal. Over de mogelijke klimplanten zou een heel artikel
te schrijven zijn. Clematis, druif en blauwe regen behoren tot mijn favorieten.
Schaduwdoek en zonnezeil
Een schaduwdoek neemt de warmte van de zon deels weg, maar laat
het licht door. Deze doeken zijn niet waterdicht. Er zijn wel waterdichte
zonnezeilen in allerlei dynamische vormen en maten.
Begroeide staaldraden
Eenvoudig, goedkoop, transparant én stijlvol: span roestvrijstalen kabels tussen twee wanden en laat dit begroeien met een klimmen. Zo
ontstaat uiteindelijk een groen dak, zo lang en breed als u wilt.
Dakbomen
Door bijvoorbeeld een dakplataan of –moerbei in een groep te plaatsen ontstaat een aangenaam schaduwterras.
Framewerk met uitschuifbaar doek
Wanneer het gewenst is kan het schaduwdoek uit- en ingerold worden.
Zo krijgt het terras een dubbele functie: het zowel een zon- als een
schaduwterras. Dit bespaart ruimte in de tuin.
De tuinen in dit artikel zijn ontworpen door Buytengewoon Tuinontwerp. Mail naar ontwerp@buytengewoon voor een vrijblijvende afspraak. Of vraag ons gratis magazine aan via www.buytengewoon.nl
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