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Zuiders 
genieten

in Rotterdam 

Tuinarchitect Erik van Gelder ontwierp een bijzonder 
dakterras in Rotterdam. In opdracht van zijn klant, die 
enige tijd in Dubai woonde en werkte, creëerde hij een 
buitenruimte die de sfeer van het zuiden oproept. Niet 
door een overdaad aan palmbomen en hangmatten 
maar via subtiele verwijzingen naar warmere klimaten, 
dit in combinatie met eigentijdse lounge-invloeden. 
Het resultaat is een vluchtoord in de stad dat steeds 
een waar vakantiegevoel oproept.
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Extra leefruimte 
In een recent verleden zag het dakterras er nog helemaal anders uit. Het 
werd ooit ingericht door een hoveniersbedrijf maar miste echte uitstraling 
en raakte uiteindelijk in onbruik. De eigenaar kwam er nauwelijks nog, 
wat ook te maken had met zijn werk als informaticus in Dubai. Maar toen 
hij opnieuw voltijds in Rotterdam kwam wonen, wilde hij zijn buitenruimte 
een nieuw elan geven. Hij kwam terecht bij tuinarchitect Erik van Gelder 
die samen met hem op zoek ging naar het juiste ontwerp. 

“Het terras had alvast één gigantische troef”, zegt de architect. “De lig-
ging aan de Koningshaven, gecombineerd met de hoogte van zestien 
meter, zorgt voor een spectaculair uitzicht. Je kijkt uit op enkele indrukwek-
kende gebouwen zoals het hoofdkantoor van Unilever, een moderne con-
structie uit glas en staal die boven een bestaand fabriekscomplex zweeft. 
Daarnaast is ook ‘De Hef’ te zien. Dat is de oude spoorwegbrug over de 
haven. Die wordt niet meer gebruikt en fungeert nu als een monument dat 
herinnert aan de plaats waar de treinen vroeger het centrum verlieten. Een 
andere troef van het terras is dat het los staat: er zijn geen gebouwen net 
tegenaan gebouwd. Links en rechts zie je een binnenplein en een binnen-
tuin. Alleen aan de korte zijde staat er een gebouw nogal dichtbij.”

De vraag van de opdrachtgever was duidelijk. Hij wilde een extra leef-
ruimte waarin je zuiderse, mediterrane invloeden terugvindt en die ook 
een zekere luxe uitstraalt, vergelijkbaar met vele toeristische terrassen in 
Dubai zelf. Daarnaast moest komaf gemaakt worden met één probleem: 
het terras kijkt langs de korte zijde vrij direct uit op een slaapkamer van 
een buurman. Daarom moest hier een soort van afscheiding komen.

Houten podium 
Erik van Gelder zorgde op een creatieve manier voor de nodige privacy. 
Aan het uiteinde van het terras zorgt de beplanting voor een natuurlijk, 
groen scherm. Dat bestaat uit bamboe langs de uiterste rand in rode ku-
busvormige bloembakken, en daarvoor staan twee groepjes met  berken 
in vaste plantenbakken. De combinatie van deze twee lagen zorgt voor 
een visuele afscheiding die mooier oogt dan bijvoorbeeld een afgesloten 
scheidingswand uit hout, en toch effectief is. Daarnaast blijft de indruk 
van transparantie en openheid behouden. 

“De zone waarin de rode bloembakken staan, is niet meteen opge-
vat als een toegankelijke plaats”, licht de ontwerper toe. “In de eerste 
plaats vormt dit een visueel buffergebied dat tegelijk ook extra diepte 
creëert. Daarnaast zorgt de bodembedekking van donkere splitstenen 
voor een contrast met de houten vlonder, die zo een centrale plaats 
krijgt in het totaalbeeld.”

Het hardhouten terras is inderdaad dé eyecatcher uit het ontwerp. Het 
is lichtjes verhoogd en duidelijk de plaats waar alles gebeurt. Een grote 
zitplek waar je een groep mensen kunt ontvangen maar ook op je eentje 
rustig kan genieten. 
“De gekozen houtsoort was aanvankelijk Masseranduba, een Midden-
Amerikaanse variëteit, maar uiteindelijk maakte de bewoner toch de 
keuze voor Cumaru. Het is een even duurzame hardhoutsoort die perfect 
geschikt is voor buitengebruik. Vooral de kleur is zeer mooi. Normaal ge-
zien vergrijst het door de jaren heen maar de klant wilde deze tint graag 
behouden. Mits een oliebeurt tweemaal per jaar kan dat perfect.”

Het resultaat is een vluchtoord 

in de stad dat steeds een waar 

vakantiegevoel oproept.
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Dit ‘houten podium’ werd geplaatst zonder zichtbare schroeven. Boven-
dien hebben de planken verschillende lengtes, wat resulteert in een spon-
tane en ongedwongen look.
Dit wildverband staat bovendien in contrast met de strakke lijnen van de 
granietvloer in de eerste zone van het totaalontwerp. 

Geen clichés 
De zuiderse sfeer is voelbaar in het ontwerp, maar niet expliciet. Erik 
van Gelder vermeed clichématige decoratie-elementen maar koos voor 
de subtiele aanpak. Zo doet de witte omkadering van het terras, met 
zijn houten bovenranden, heel mediterraans aan. De houten vloer draagt 
eveneens bij tot een zeker vakantiegevoel en verder ging ook aandacht 
uit naar het juiste meubilair. Geen enkele stoel of tafel oogt zwaar of mas-
sief maar altijd licht, bijna zomers. Een effect dat voortvloeit uit de fijne 
inoxpoten en dunne zwarte tafelbladen. 

“Het is belangrijk dat dit totaalbeeld niet verloren gaat van zodra het 
wat kouder wordt. Daarom selecteerde ik groenblijvende en winterharde 
planten die toch iets exotisch uitstralen. De olijfbomen behouden hun blad 
de hele winter door en ook berken en bamboes zijn goed bestand tegen 
de winter- en herfstkoude. Daarnaast vind je op het dakterras ook enkele 
lage palmen van het type Chamaerops humulus. Die zijn vooral te zien 
langs de kust van de Middellandse Zee en één van de weinige varianten 
die in ons klimaat kunnen overleven. Ook deze soort is zeer winterhard 
en vochtbestendig.” 

Stevige planten gaan op dit terras samen met stevige materialen. De witte 
randen zijn niet geverfd maar bestaan uit plaatmateriaal. “We zouden 
daarvoor in eerste instantie hout gebruiken maar achteraf opteerden 
we toch voor Trespa-panelen. Die zijn duurder maar zeer duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk. De meubelen van Tribù en Royal Botania zijn 
van hoogwaardige kwaliteit en de grote parasol van Tuuci is van een 
type dat gebruikt wordt op cruiseschepen en jachten. Door zijn vorm 
neemt hij minder wind op en bovendien is hij samengesteld uit zeer 
stevige materialen.”

Logistieke uitdaging 
Als de avond valt, krijgt het terras nog een extra dimensie. In alle randen 
zit verfijnde, indirecte verlichting die kan worden afgestemd op het gebruik, 
voor feestjes bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er ook twee geluidsboxen opge-
hangen aan de terrasinkom. Die zorgen uiteraard voor extra gemoedelijk-
heid en laten de bezoekers genieten van elke minuut op het dakterras. 

“Een andere techniek, weliswaar minder duidelijk aanwezig, is een auto-
matisch bewateringssysteem”, legt Erik van Gelder uit. “In elke bak zit een 
druppelsysteem dat het werk voor de bewoner aanzienlijk verlicht.” 

De installatie van dergelijk systeem is geen eenvoudig werk en vereist 
toch enige voorbereiding. Maar volgens de architect was dat niets ver-
geleken met de logistieke planning om alle elementen van het terras naar 
boven te krijgen. “Bijna alle stukken werden naar boven gehesen met 
torenhoge kranen. Het vermijden van hinder op straat is dan niet evident. 
Maar met de steun van het hoveniersbedrijf waar wij vaker mee samen-
werken en dat overigens zeer professioneel werk levert, konden we de 
klus toch netjes klaren.” •
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