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Bonte mix
Is het leven een groot feest voor jou? Laat
het dan maar eens flink knallen op je
exotisch vakantieterras vol vuur, kleur en
passie! Combineer naar hartenlust felle
en zachte tinten door elkaar voor een vrolijk en kleurrijk sfeertje; laat je helemaal
gaan in een bonte mix van planten en
potten, van geel, rood, muntgroen tot
pimpelpaars. Toppers voor zo’n knotsgek
terras zijn prachtige exoten als Mandevilla en Bougainvillea, fuchsia, petunia, rode
of oranje rozen en lage gele tot roestbruine zonnebloemen. Met zo’n terras ga je
meer dan vrolijk de zomer door.

TIP
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Groene oase
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Hoe ziet je zomerterras er straks uit?
Spontaan en
natuurlijk, rustig en
luxueus of net heel
vrolijk en kleurrijk?
Voor elk aardje is er
wel een plantje. Al
spant de fuchsia deze
zomer de kroon.

M
VOOR JE
TERRAS

Verstop hier en daar wat aardbeien en
frambozen in pot tussen de bloemen, zo
valt er ook nog wat te smullen op je
jungleterras. Doordragende aardbeien
en frambozen geven de hele zomer
door vruchten. Let wel op dat de vogels
je niet voor zijn!

PRAKTISCH
De bewoners: Mathieu De Telder
(39) en Annabelle Tieter (31)
Locatie: Gent
Oppervlakte: 45 m2
Realisatie: 2010
Inrichting: multifunctioneel
meubel Kosmos van
Extremis (10.750 euro), fauteuils
en salontafel van Serralunga
(richtprijzen 395 en 540 euro),
bak voor Japanse esdoorn van
Walfilii (vanaf 1.366 euro), terrasplanken van merbeau, kabouter van
Ottmar Hôrl (richtprijs 50 euro)
Meer info: www.deteldertuinen.be
en 0474/61 75 04

a

Annabelle en Mathieu
wonen in de Gentse
haven, maar van die
grijze omgeving valt
op hun terras niets te
merken. Het is een
groene oase van rust
waar ze op een beperkte
ruimte veel realiseerden.

Annabelle ‘chillt’ in een zuiderse sfeer op haar
terras in het Gentse havengebied.

Zen de luxe
Liever wat rustiger en luxueuzer? Maak
de opstelling strakker, kies voor grote
planten maar zorg dat de vormen natuurlijk blijven. Pak uit met grote blikvangers,
voor dat tikje luxe, zoals een hoge pluimhortensia, sneeuwballen, witte rozen...
Wit is dé kleur voor een rustig terras. Kies
planten met opvallende bladeren zoals de
donzige zilvergrijze ezelsoor, de groenwitte blaadjes van Plectranthus, of het elegante grijzige blad van een olijfboom. Zorg
voor een paar chique potten met een zilveren of gouden accent. Laat je terras flink
wat luxe uitstralen!

TIP

Zet zeker een Toscaanse jasmijn (Trachelospermum jasminoides) in pot op je zenterras; de witte, op en top elegante bloemen zijn al een feest op zich, de zoete
geur is hemels. Zorg wel voor een klimrek, want deze geurbom wil omhoog.
Veel zon, en matig met water, en je hebt
bloemen van mei tot september.

Tikje wild
Spontaan en natuurlijk, zelfs een tikje
wild... waarom zou een terras er altijd
clean uit moeten zien? Laat het lijken
alsof de natuur zijn gang mag gaan, zonder regels, al heb jij natuurlijk wel eerst
alles doordacht. Combineer de blauwe en
witte bloemen van bolhortensia’s met
fascinerende passiebloemen (deze klimmer kan perfect in pot!), petunia’s en
verbena. Zet er mooie groene, groengrijze
en blauwgrijze bladplanten bij zoals siergrassen en hosta’s. Kies er mooie potten
in natuurlijke of verweerde look bij, in
hout, geoxideerd metaal, natuursteen of
ruw beton — alle grijze, groene en aardetinten zijn goed.

TIP

Ook met verlichtingselementen kun je een bijzondere sfeer
scheppen.

Van de zaakvoerders van een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur verwacht je bijna automatisch een riante tuin die je
achterover doet vallen. Dat geldt
niet voor Annabelle en Mathieu,
want het koppel koos ervoor om
boven hun bedrijf in het Gentse
havengebied te gaan wonen. Zelfs
in deze wat sombere buurt slaagden ze erin om een geweldig visitekaartje af te leveren in de vorm
van een indrukwekkend dakterras.
«We wilden het gebrek aan een
tuin compenseren met een heel
comfortabel terras om echt tot
rust te komen, een plek die uitnodigt om er veel tijd door te brengen omdat het er zo fijn is en omdat er zoveel mogelijkheden zijn»,
vertelt Annabelle.
Het was daarom een hele uitdaging om op een beperkte oppervlakte verschillende functies te
integreren: een salon om een
boek te lezen, een zonnebed om
een kleurtje op te doen, ruimte
voor een barbecue, een hoek om

Van bubbelbad tot kunstgras
Relaxen in jacuzzi

Een droog en heet terras op het zuiden?
Blauw schapengras (Festuca glauca)
geeft geen krimp in zo’n barre omstandigheden. Kies een paar flinke exemplaren en zet ze goed in het zicht: hun staalgrijs blad zuigt alle aandacht naar zich
toe. Niet te veel water geven!

Foto’s Laurence Machiels

Lang leven
Geef je terrasplanten een topstart, met kwaliteitspotgrond voor
terrasplanten; investeer in wat duurdere potgrond, bijvoorbeeld met waterkristallen, waardoor je veel minder moet gieten
(en meer kunt genieten). Hartje zomer kunnen je planten een
oppeppertje gebruiken; verwen ze vanaf midden juni met
aangepaste korrelvoeding voor terrasplanten of, nog gemakkelijker,met vloeibare meststof die je door het gietwater mengt.
Hortensia’s geef je beter aangepaste meststof voor hortensia’s,
zo behouden hun bloemen de juiste kleur, en blijft het blad
mooi donkergroen. Blijf mest geven tot midden augustus, zo
geniet je nog tot in oktober van een terras in bloei.

Locatie: ’s-Hertogenbosch (Nederland)
Richtprijs: XXX euro
Meer info: www.puurgroen.be
Dit dak is omgevormd tot een knap terras van 95
m2 met stadstuin en als kers op de taart een jacuzzi.
«Zo’n relaxbad kan natuurlijk niet zomaar», vertelt
ontwerper Jan Nickmans. «Alles hangt af van de
dakbelasting. Bij nieuwbouw is dat meestal geen
probleem, maar bij renovatieprojecten is het dak
niet altijd stevig genoeg om een groot gewicht te
dragen. Dat moet dus onderzocht worden door
een technicus. Verder zijn er geen speciale aan-

dachtspunten en moet je naast elektriciteit en wateraanvoer en -afvoer niets bijzonders voorzien.»
Door de juiste inplanting van het groen zitten de
bewoners van dit project in hun jacuzzi uit de wind
en genieten ze van privacy. «We hebben gekozen
voor solitaire haagbeuken, grassen, bamboe en
enkele bladplanten.» De terrasbekleding is een
combinatie van tegels in groot formaat en hardhout dat ook gebruikt is voor het kader rond de jacuzzi. «Zo krijgt het bad meer volume.» De bloembakken zijn maatwerk in staal en zijn uitgerust met
waterbuffers en een beregeningssysteem. Een inklapbaar zeil voorziet het terras van schaduw.
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in grijze omgeving

Op het mooie dakterras vergeet je de ietwat sombere buurt.

Foto’s Artifix

Leg een automatisch
bewateringssysteem aan, want door
de wind drogen planten sneller uit

met vrienden te tafelen...
De oplossing vond het koppel in
een erg multifunctioneel stukje
design van Belgische makelij. «De
Kosmos is een cirkelvormige zetel
met centraal een tafel waar je met
acht mensen aan kunt zitten. De
tafel kan helemaal inzakken en
de zetels hebben uitklapbare kussens, zodat de eetplaats in geen
tijd verandert in één groot ligbed.
Er is ook een bijpassende parasol
die schaduw schenkt en dankzij
geïntegreerde verlichting ’s
avonds voor licht zorgt. Het meubel was best duur, maar als je alle

afzonderlijke elementen apart
moet kopen, ben je ook veel geld
kwijt én verlies je veel meer oppervlakte.»

Barcode
Dankzij de Kosmos hadden Annabelle en Mathieu nog genoeg
ruimte over om een leuk salon in
te richten én om het terras van
groen te voorzien om op geen enkel moment het gevoel te hebben
in een industriële omgeving te
zitten. Voor dat laatste zijn aan de
buitenkant grote plantenbakken

Slim bekeken: de bakken en het
groen zijn precies zo hoog dat alles wat lelijk is in de buurt netjes
verstopt wordt. Het zicht op een
oude beschermde fabriekssite is
wel bewaard.

Cocon
Aan de onderkant van de plantenbakken is led-verlichting aangebracht en ook de beplanting
wordt opgelicht. Dat zorgt ’s
avonds voor een heel bijzondere
sfeer. «Ja, het is op elk moment
van de dag genieten op ons terras

Plantenbakken van
inox en bekleed met in
verstek gezaagde, wit
geschilderde houten
latjes.

en dat is net wat we voor ogen
hadden», zegt Annabelle. «We zitten als het ware in een cocon, afgesloten van de buitenwereld.
Het gekabbel van een waterelement maakt het ook heel rustgevend.»
«Het enige wat nog ontbreekt, is
een terrasverwarmer, maar daar
komt binnenkort verandering in.
Na lang zoeken heb ik eindelijk
een mooi model gevonden van
het Italiaanse Hotdoor. Zodra het
ophangt, zullen we van het vroege voorjaar tot het late najaar buiten te vinden zijn.»

Minigolfen op dak

Foto’s KOS, www.mooiwatplantendoen.nl

In de schaduw

gemaakt van inoxplaten die bekleed zijn met in verstek gezaagde en wit geschilderde houten
latjes. «We zijn er enorm lang aan
bezig geweest en daarom ben ik
blij dat het resultaat zo goed meevalt. De latjes lijken op een barcode: zo’n code is voor elk product
anders en het is bedoeld om aan
te tonen dat ook elke tuin uniek
is.»
In de bakken zitten verschillende
groenblijvende plantensoorten,
zoals niet-woekerende bamboe,
leliegras en buxus, aangevuld
met wat bolgewassen voor een
kleurrijke toets. Ze staan in speciaal daktuinsubstraat dat veel
luchtiger en lichter is dan gewone
aarde. «Er zijn inderdaad een aantal zaken waar je rekening mee
moet houden als je voor groen op
een terras kiest. Zo hebben we
ook een automatisch bewateringssysteem, want door de wind
en het kleine volume van de bakken droogt alles sneller uit.»

Locatie: Zuid-Frankrijk
Richtprijs pergola:vanaf 1.000 euro
Meer info: www.mijnpergola.be
Een dakterras ligt vaak een hele dag
in de zon, waardoor het er in de zomer soms te heet is en je er enkel
’s morgens en ’s avonds kunt zitten.
Daar is wel iets aan te doen met een
zonwering op maat. Heel vaak wordt
er voor een zonwering gekozen die
kan verdwijnen in een bak aan de
muur of voor een schaduwzeil, maar

het kan ook anders. Op dit terras is
voor een architecturale overkapping
in hout gekozen.Ze doet wat denken
aan de terrassen van de Spaanse villa’s die vroeger erg in trek waren,
maar is door haar afmetingen wel indrukwekkender en stijlvoller.
Aan het hout kunnen gordijnen bevestigd worden die, als ze lichtjes
wapperen in de wind, een heel rustgevend effect hebben. Evengoed is
het mogelijk om er een druivelaar of
een klimplant tegen te laten groeien.

Locatie: Antwerpen
Richtprijs kunstgras: 40 euro/m2
Meer info: www.namgrass.be
Golf is enorm in opmars, maar een
makkelijke sport is het niet. Veel oefenen is dus de boodschap en dat
kan, weliswaar op kleine schaal, ook
bij je thuis. Het bewijs wordt hier geleverd op een terras van 100 m2. De
aanleg van het minigolfveld vroeg
geen specifieke vereisten: bovenop
de bestaande betontegels is er enkel

kunstgras aangelegd.Het gras vraagt
ook geen onderhoud, alleen het gedeelte van de green hole kan om de
paar jaar best schoongemaakt worden. Kunstgras is een dankbaar materiaal om een terras aan te kleden en
om wat groen te brengen in een grijze omgeving. Dat is voor deze penthouse, die te koop staat op www.immoweb.be, dankzij de ligging aan het
Antwerpse stadspark niet nodig. Het
zicht op de kathedraal en de Boerentoren maakt het plaatje compleet.

