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Overdekte 
oungehoek

Het hoofdterras bij een vrijstaande villa 
in Haren was te klein om er uitgebreid te 
kunnen loungen. Daarom vroegen de 
bewoners Greta Bäcker een modern 
loungeterras te ontwerpen, mét een 
overkapping en voldoende privacy. 

TeksT: AnnemArie GörTs 

FoTo’s: GreTA Bäcker en BoB de Vries 

TekeninG: GreTA Bäcker

de gezellige loungehoek bestaat uit 
losse modules zodat de opstelling 
naar wens is in te richten.
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De tuin bij de villa is vrij groot en is  
ingedeeld in verschillende tuinkamers. 
Een van die tuinkamers - 12 m breed en 
8 m diep - grenst aan het bestaande  
terras bij de serre, dat ooit in romantisch-
klassieke sfeer is aangelegd. 
Greta Bäcker van het gelijknamige 
Tuinontwerpbureau in Wildervank: „Hier 
lag een terras van flagstones met veel 
bodembedekkers rondom. Maar het 
terras voldeed niet meer, het was te smal 
en de bewoonster wilde dit tuindeel 
graag een moderne uitstraling geven. 
Het eerste idee van de bewoners was 
om hier een houten veranda te plaat-
sen. Dat leek mij echter te volumineus 
voor deze plek, want vanuit de woon-
kamer kijken ze er direct op. Een stalen 
constructie met schaduwdoek oogt 
luchtiger; bovendien gaat het doek er 
in de winter af waardoor er dan meer 
lichtval in dit tuingedeelte komt.”
„Het nieuwe loungeterras is helemaal 
symmetrisch aangelegd om het bij de 
rest van de tuin te laten aansluiten,  
want die is ook symmetrisch. Daarnaast 
wilde ik vanuit de woning een rustig 
beeld creëren. Wat betreft de wens voor 
privacy - de woning ligt aan een kruising 
-  was dat best lastig. Aan de buitenkant 
van de tuin staat nu een taxushaag  
die 2 m hoog moet worden. Daarvóór 
staan vijf leibeuken in blokvorm van  
3,5 m hoog, dan komt de tuinmuur en 
dan heb je boven het terras nog het 
schaduwdoek; ik moest zorgen dat het 
al met al niet te druk gaat ogen. Aan de 
hand van een perspectieftekening 
werd duidelijk hoe dit er uiteindelijk uit 
zou gaan zien.’’

De tuinkamer vóór 
de renovatie; het 
terras was te klein 
om er uitgebreid te 
kunnen loungen. 

de tuinkamer na de renovatie; het moderne loungeterras met schaduwdak biedt volop ruimte. om de kleur van het bestaande terras (vooraan) terug te laten 
komen in het nieuwe gedeelte is de muur geschilderd in zandkleur. de vakken aan weerszijden van de traptreden naar het loungeterras zijn beplant met 
hydrangea paniculata ’limelight’ met daarin een sierappel (Malus ’red sentinel’).

De verharding bestaat 
uit zwarte leisteen 
tegels van 60 x 60 cm 
(Castle Stone zwart). 
Aan weerszijden van  
het terras biedt een 
verhoogde vlonder van 
Ipé buitenparket plaats 
aan drie grote potten 
met het siergras Carex 
’Silver Sceptre’. De pot-
ten worden ’s avonds 
door spots in de  
vlonder aangelicht.

Tuinaanleg
 
Hooft Hoveniers
Korenbloemweg 14
9753 HB Haren
tel. (0031) (0)50-534 30 99
www.hoofthoveniers.nl

Constructie van gegalvaniseerd metaal: www.agemametaal.nl Loungemeubels:  www.sittingimage.com Potten: www.nornet.nl Schaduwdoek:  
www.waterborg.com Verlichting (aan muur): www.royalbotania.com
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Het siergras Carex 
’Silver Sceptre’ kleurt in 

de herfst lichtbruin.

De Ontwerptekening

verhoogde vlonder 
van ipé buitenparket
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potten met 
siergras (3x)

leisteen tegels 
(60 x 60 cm)

beukenhaag (hoogte 80 cm)

sierappel

Hydrangea 
paniculata 
’Limelight’

taxushaag (hoogte 2 m)

leibeuken in blokvorm (5x), in grind 

gestuukte muur (hoogte 180 cm)

trap

bestaand terras

serre


