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3X OVERDEKT TERRAS

STRAK

Door de lichte constructie is de  
overkapping visueel niet storend. 

Het schaduw-
doek zorgt  

’s zomers voor 
aangename 

koelte op  
het terras. 
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3X OVERDEKT TERRAS

Hoewel deze stadstuin erg lommerrijk is, ligt het middengedeelte ’s zomers in de felle zon. 
Daarom wilden de bewoners op die plek een terras met schaduwdoek dat makkelijk open en 
dicht kan. Aleid Westenberg van Tuindesigns ontwierp een eigentijdse tuin waarin de strakke 
overkapping visueel een extra kamer vormt.
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„Een paar uurtjes per dag is het heel warm in deze tuin en 
daarom is er gekozen voor harmonicadoek boven het terras. 
Het voordeel van dit doek is, behalve de schaduw, dat er op 
het terras meer privacy is en dat het ’s avonds de warmte  
vasthoudt. De pergola heeft ook nog een andere functie; de 
tuin is een rechthoekig vlak en zodra je daar een een pergola 
in plaatst, creëer je ruimte en diepte, zonder dat je muren gaat 
bouwen. Ook al is het doek niet dicht, dan toch heb je op  
het terras het gevoel alsof je in een eigen ruimte bent. Ik heb 

gekozen voor rvs, een bijna lichtgevend materiaal, en niet voor zwaar hout van 10 bij 10 cm; dat zou 
uit verhouding zijn. De kunst in zo’n tuin is om de ruimte optimaal te benutten, vandaar bijvoorbeeld 
de driehoekige tuinkast. Het dak van de fietsenberging loopt schuin af, dat scheelt optisch want 
dan komt het minder op je af.  Wat ook helpt, is dat de berging 30 cm lager ligt dan de tuin, dat geeft 
ook een ruimtelijk effect. De truc is om zo’n kleine tuin zo ruimtelijk mogelijk te houden.’’

‘Ook al is het  
doek niet dicht, 
dan toch heb je  

op het terras het 
gevoel alsof je  
in een eigen  

ruimte bent.’

Tuinontwerpster 
Aleid Westenberg: 

GEGEVENS 

TUIN
Achtertuin van 6,5 m breed en en 10 m 
diep, gericht op het zuidwesten. Door de 
grote bomen van de achterburen is er 
veel schaduw. 

WONING
Royaal herenhuis, gebouwd in het begin 
van de vorige eeuw.

BEWONERS
Gezin met twee opgroeiende kinderen. 

WENSEN
• ruim terras
•  spa
•	berging
•  kliko’s uit het zicht

PLANTEN IN DEZE TUIN
•    Campsis x tagliabuana ’Mme Galen’ 

(trompetklimmer)
•      Clematis ’Jackmanii’ (bosrank)
•      Geranium ’Rozanne’ (tuingeranium)
•      Fargesia robusta ’Campbell’ (niet 

woekerende bamboe)
•      Festuca glauca (blauw schapengras)
•      Hydrangea paniculata ’Grandiflora’ 

(pluimhortensia)
•      Lavandula angustifolia ’Hidcote’ 

(lavendel)

Tip van de ontwerpster
Het sedumdak op de berging brengt extra groen in 
deze stadstuin en zorgt van bovenaf voor een mooi 
aanzien. Watergeven is niet nodig, wieden wel (2x per 
jaar als de sedum is dichtgegroeid). Zo’n begroeid 
dak houdt vrij veel water vast. Ligt de tuin, zoals hier, 
op zandgrond? Dan kun je het overtollige water via 
een ketting naar een grindkoffer laten lopen, waarna 
het in de ondergrond wegzakt.
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De ruimte is optimaal benut; in een hoek bij de loop naar de berging is een mooie, driehoekige tuinkast 
gemaakt. 


