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Tuin met uitzicht op de Oude Rijn

Loungeterras
aan het water
In Bodegraven ligt dit luxueuze, verdiepte loungeterras met uitzicht over de Oude Rijn.
Na het lezen van een Tuinontwerp Special, waarin een zakelijke patiotuin ontworpen
door Erik van Gelder stond, vroegen de opdrachtgevers hem in hun tuin een soortgelijke
zitkuil aan het water te maken.

Door de verdiepte ligging van het
terras ontstaat een knusse sfeer.

Tekst: Annemarie Görts Foto’s en tekening: Erik van Gelder

Basisgegevens

et woord ‘zitkuil’

loungeterras zijn de banken wat lager,

de aangrenzende wand, terwijl spots in

vindt Erik van

met dikke kussens erop. De zithoogte

de plantenbakken de bamboes fraai

inclusief kussens komt uit op 46 cm,

uitlichten. Dit alles levert ’s avonds een

terwijl de modules zonder kussens

feeëriek beeld op, waardoor mooie

37 cm hoog zijn.’’

zomeravonden op dit loungeterras
een waar feest zijn.

Loungeterras
Verdiept terras van circa 4,2 x 4 m, pal op
het zuiden
Woning
Vrijstaande woning met achtertuin aan de
Oude Rijn
Bewoners
Man en vrouw van middelbare leeftijd met
uitwonende kinderen

doen aan wat hij zelf liever ‘verdiept

Heel praktisch is de op maat gemaakte

loungeterras’ noemt. „Bij een zitkuil denk

opbergruimte voor de kussens, aan de

je aan een eenvoudig verdiept terras uit

andere zijde van het verdiepte terras.

de jaren ’70-’80. Maar die had toch een

Net als de plantenbakken is de opberg-

heel andere uitstraling dan dit luxueus

ruimte gemaakt van aluminium in

Ontwerpwensen

ogende loungeterras waarbij alles op

antracietkleur waardoor deze volledig is

maat is gemaakt.’’

geïntegreerd in het geheel; bovendien

Langs twee zijden van het terras - dat

kan dit element gebruikt worden om

circa 4,2 x 4 m is en 45 cm dieper ligt

heerlijk op te liggen.

➽

verdiept terras aan het water, naar het
idee van een zakelijke patiotuin in
Rotterdam, ontworpen door Erik van
Gelder (gepubliceerd in een van de
Tuinontwerp Specials van 2009).

Planten bij dit terras
1. Bamboe
Fargesia subsp. ’Jiuzhaigou 1’
➽ bamboe met fijn blad
➽ half wintergroen
➽ kleurige stengels
➽ woekert niet
➽ zon-schaduw
➽ hoogte 2-3 m
2. Lampenpoetsergras
Pennisetum alopecuroides ’Hameln’
➽ siergras
➽ bronsgroene pluimen
van augustus-oktober
➽ mooi winterbeeld
➽ zon tot halfschaduw
➽ hoogte 80 cm
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Gelder van ontwerpbureau Stijltuinen
eigenlijk geen recht

Links: Een smalle bak met lampenpoetsergras (2) vormt de
grens tussen de bestaande vijver en het verdiepte terras.
Rechtsboven: De opbergruimte voor kussens is fraai
geïntegreerd in het terras en kan worden gebruikt om
heerlijk op te liggen.
Rechtsonder: Zowel de loungebanken als de kussens
zijn op maat gemaakt.

De ontwerptekening & zijaanzicht
Oude Rijn

oud-Hollandse
betontegels
(80 x 80 cm)

dan de rest van de tuin - bevinden zich
de loungebanken met geïntegreerde

Beach Pebbles

verlichting aan de onderkant. Deze

De vloer van het terras bestaat uit oud-

worden ingeklemd door aluminium

Hollandse betontegels van 80 x 80 cm.

plantenbakken met bamboe en door

De ontwerper: „De grote tegels geven

een aluminium tafel; onder deze tafel

een ruimtelijk effect en dat mag het

bevinden zich de elektra en de vijver-

ook hebben, omdat het op zich niet

pomp voor de bestaande vijver die

een heel groot terras is.’’ Wat óók

grenst aan het verdiepte terras.

vergrotend werkt zijn de open ruimtes
onder de loungebanken; deze zijn wit

aluminium
plantenbak
met bamboe

opbergruimte
kussens

witgestuukt
muurtje met
afdekplaat

witgestuukt
muurtje met afdekplaat natuursteen
(100 x 30 cm)

loungeset (op
maat gemaakt)

hardhouten trap

geschilderd wat mooi contrasteert

Om relaxed te kunnen zitten hebben de

met de antracietkleurige buitenkant.

banken een andere zithoogte dan in

Onder de banken liggen lichtgrijze

de eerder ontworpen patiotuin. Erik

Beach Pebbles die ’s avonds worden

aluminium
plantenbak
met bamboe

van Gelder: „De patiotuin ligt bij een

verlicht door ledlampjes, die in de

lampenpoetsergras

kantoor, daar hebben de banken een

banken zijn geïntegreerde.

gewone zithoogte voor een actievere zit

Daarnaast worden ’s avonds de trap-

en er liggen ook geen kussens op. Bij dit

treden aangelicht door ledlampjes in

tafel met eronder
de vijverpomp
staande
buitenlamp
bestaande haag
bestaande vijver
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Tuinaanleg

extra opstap
van natuursteen

Dikke kussens

Tuinontwerp

In eigen beheer door de bewoners, met
advies van Erik van Gelder.

Productinfo
Buitenkant bank:
RAL kleur 7021 (antraciet)
Binnenkant bank:
RAL kleur 7047 (wit)
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