DAKTERRAS

DAKTERRAS

Exclusief dakterras

Dit bijzonder fraaie dakterras op de Kop van Zuid in Rotterdam vormt een heerlijke
leefruimte om ’s zomers tot laat in de avond te loungen en te genieten van het
geweldige uitzicht. Het ontwerp is van Erik van Gelder van STIJLTUINEN.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s en tekening: Erik van Gelder
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Basisgegevens

DAKTERRAS

buffer. Bovendien heeft de buurman

Dakterras

nu een mooi uitzicht!’’

Het dakterras is ruim 5 m breed en
13 m diep.

inrichting van het dakterras worden

Exclusief, modern en warm; zo kan de

Woning

getypeerd. De ontwerper: ,,De inrichting

Modern appartement in twee woonlagen boven een parkeergarage.

beton, rvs en grijstinten. Het hout komt

Bewoners
Man en vrouw, leeftijd eind dertig.

H

bestaat uit een combinatie van hout,
terug in de vlonder en in de randen van
de bakken, het beton in de bestaande
muurtjes, het rvs heb ik vertaald in de
meubels en de grijstinten komen terug

et dakterras is ruim 5 m

in het zwarte basaltsplit en in de natuur-

breed en 13 m diep en

steentegels in een grijsblauwe kleur.’’

ligt boven een modern

Het vlonderterras bestaat uit Tablazz

appartement op een

buitenparket van Cumaru hardhout

hoogte van zo’n 12 m.

wat een warme uitstraling heeft. Een

Een inpandige trap

voordeel van dit parket is dat er geen

biedt toegang tot het dakterras; vanuit

schroeven zichtbaar zijn. Om vergrijzen

het appartement is dan ook geen zicht

van het hout te voorkomen moet het

op de buitenruimte. Aan de achterkant

minstens één keer per jaar in de olie

grenst het dakterras aan de slaapkamer

worden gezet.

van de buurman. De grote ramen van

Mooie meubels en plantenbakken

deze slaapkamer kijken wél op het

zorgen voor een exclusieve aankleding

terras uit; er moest dus een oplossing

van het dakterras. Een speciale,

komen om de privacy voor beide

windbestendige parasol zorgt voor

partijen te waarborgen.

schaduw terwijl indirecte verlichting

Erik van Gelder: ,,Om de slaapkamer

ook ’s avonds voor sfeer zorgt.

enigszins af te schermen zijn hier

Ontwerpwensen

bakken met transparante bamboe

Dwergpalmen

voor geplaatst. Hiervóór staan weer

Voordat de ontwerper met schetsen

twee grote bakken met berkjes; deze

begon, informeerde hij eerst bij de

zorgen voor een spanningseffect.

aannemer naar de mogelijke dak-

Door de bamboe en de berken wordt

belasting. Door zoveel mogelijk gewicht

dit gedeelte toch bij het dakterras

aan de zijkanten te plaatsen werd

→ Sfeervolle loungeruimte
→ Ruime zitgelegenheid

getrokken maar het vormt wel een

overbelasting van het dak voorkomen.

→ Indirecte verlichting

→ Exclusief ontwerp
→ Onderhoudsvriendelijk

Mooie meubels en plantenbakken zorgen voor een
exclusieve aankleding.
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DAKTERRAS
Witte Himalayaberk
(Betula utilis subsp. jacquemontii)
❱ Middelgrote boom met mooie witte stam
❱ Regelmatige groeivorm
❱ Hoogte: 10-15 m
Dwergpalm
(Chamaerops humilis)
❱ Vrijwel winterharde, struikvormige palm
❱ Stevig, waaiervormig blad
❱ Zon en warm
❱ Hoogte: 1-2 m
Olijfboom
(Olea europaea)
❱ Wintergroene boom met grijsgroen blad
❱ Winterhard tot -15 °C
❱ Zon en warm
❱ Hoogte: 2,50 m
Wintergroene bamboe
(Phyllostachys aurea)
❱ Gele stengels met geelgroen blad
❱ Zon tot halfschaduw
❱ Hoogte: 5 m

De plantenbakken staan dan ook

Bamboe en
groepjes berken
schermen de
aangrenzende
slaapkamer van
de buurman
enigszins af.

vooral aan de zijkant. Op de reeds
aanwezige muurtjes langs de zijkant
- die wit werden geschilderd - kwamen
hardhouten bakken die werden
afgewerkt met wit, onderhoudsvrij
trespa. Plantenbakken en muurtjes
vormen hierdoor één geheel. De buxus
in deze bakken zorgt voor een jaarrond
groen kader.

Tuinontwerp

Erik van Gelder

STIJLTUINEN | EXCLUSIEVE
BUITENRUIMTES
Havenhoofd 9
2989 AE Ridderkerk
• tel. (0031) (0)78-681 36 12
of (0031) (0)6-16 61 22 34
@ www.stijltuinen.nl

Verder staan er grote plantenbakken
met dwergpalmen (Chamaerops
humilis), buxusbollen en de al eerder
genoemde berken. Drie olijfbomen en
de bamboe Phyllostachys aurea staan
in op maat gemaakte polyester bakken.
Uiteraard is bij de plantkeuze rekening
gehouden met de omstandigheden
op een dakterras; de gebruikte soorten

Tuinaanleg

zijn stuk voor stuk bestand tegen

Rodenburg Tuinen
Geestdorp 30
3444 BE Woerden
• (0031) (0)348-41 24 66
@ www.rodenburgtuinen.nl

wind en geschikt voor in potten. Een
automatisch beregeningssysteem
zorgt ervoor dat de planten voldoende
water krijgen.

Grondspot van Lumax,
model Clio (type Louvre).

Productinformatie
Buitenparket:
www.tablazz.nl
Grondspot Lumax, model Clio:
www.definex.nl
Parasol Tuuci Ocean Master:
www.tuuci.eu
Plantenbakken:
www.decorssfeerproducten.nl

slaapkamer buurman
Ardenner
split

rode bakken
(60 x 60 x 60 cm)
met bamboe

trespa bak
met berken
en buxus (2x)
trespa bak
met buxus

hardhouten
terras van Tablazz
buitenparket
trespa bak
met buxus

Indirecte verlichting zorgt ook ’s avonds voor sfeer.

strook
Ardenner
split
antracietkleurige bak
(70 x 70 x 70 cm)
met olijfboom (3x)

trespa
bak met
buxusbollen
(ipv beoogde
waaierpalm)

trespa bak met
dwergpalmen
graniettegels
(60 x 60 cm)
bestaand
trappenhuis

Het hardhouten buitenparket heeft een warme uitstraling.
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