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Het weer zit voorlopig nog niet
helemaal mee, maar aan deze
terrastrends van 2017 kun je
je zeker al opwarmen.

Dé terrastrends
van

2017

De moestuin bestaat uit een aantal stalen bakken op hoogte waarin groenten, kruiden en fruit worden gekweekt.

EXOTISCHE PARASOLS

in ons klimaat»
moeten nog groeien, maar toch worden we in de
lente al naar buiten gelokt.»
Ook bij regen- of stormweer blijft het gezin in
nauw contact met de buitenomgeving dankzij de
uitbouw met de keuken en de grote ramen in de
eet- en zithoek. «Het heeft wel iets om het buiten
tekeer te zien gaan terwijl we binnen lekker
warm bij de haard zitten. Door de weide achter
de tuin en de groenzone erachter zien we heel
goed wat er zich afspeelt in de natuur. Overdag is
een buizerd er de baas en ’s ochtends vroeg zit er
altijd een kerkuil.»

«Het zwembad wordt
’s avonds afgedekt met
een rolluik. Door het een
beetje onder het maaiveld
te leggen en wat verder
weg van de tuin, wordt
het uitzicht niet verstoord»
De voorkant van het huis is het terrein van de
mussen. Die maken massaal nesten in de compacte taxushaag van wel twee meter hoog. «Ze
wekken ons geregeld met hun kabaal, maar dat
vinden we helemaal niet erg. (lacht) We beseffen
dat we hier met ons gat in de boter zijn gevallen.»

Meer van dit huis en deze tuin zien?
Bekijk extra foto’s op
hln.be/huisheistopdenberg

Het is opvallend hoeveel originele
parasols er dit voorjaar te koop zijn.
Onze favoriet is de Tahiti, die je meteen doet wegdromen naar verre
oorden. Een leuke knipoog naar de
strooien parasols van vroeger.
Richtprijs: 241 euro
www.sywawa.com

HUIS & TUIN IN FEITEN
VEROUDERDE BLAUWSTEEN: Het lijkt alsof er voor
het terras een gerecupereerde kerkvloer is gebruikt,
maar het gaat om een nieuwe blauwe hardsteen. Door
die op een bepaalde manier te behandelen, lijkt hij
eeuwenoud. Ook de boordstenen van het zwembad
zijn verouderd.
SCHIJNHULST: Aan de zijkant van het huis staat een
reeks schijnhulsten, een groenblijvende soort die
sneller groeit en minder last heeft van een natte grond
dan een ‘echte’ hulst zoals aan het terras.
VINYLESTER: Het zwembad is bekleed met vinylester,
dat beter bestand is tegen hogere watertemperaturen dan polyester en een naadloze afwerking mogelijk
maakt. Het is wel bijna dubbel zo duur als polyester.
GECEMENTEERDE GEVEL: De villa in Franse stijl is
gebouwd met ‘boerkes’, oranjerode stenen die vroeger in de stallenbouw werden gebruikt. Zodra het
metselwerk klaar was, smeerde Frederic enkele delen
in met cement, wat zorgt voor een verweerde look.

TOT IN DE PUNTJES AANGEKLEED
Met de komst van de tuinsofa’s
werd de trend ingezet om het terras
even gezellig te maken als de
woonkamer. Dit jaar gaan we een
stapje verder en plaatsen we overvloedig decoratie: bijzettafels,
sfeerlampen, tapijten... óf vazen, zoals deze glazen
Noémie. Zo is je terras tot in de puntjes aangekleed.
Richtprijs: 120 euro
www.maisonsdumonde.com

HADDEN WE HET GEWETEN
Het favoriete hoekje in huis is het salon bij de keuken.
Nog niet zo lang geleden was dit de bureauruimte,
maar die verhuisden Frederic en Angélique naar de
garage. De opening van de poort werd dichtgemaakt
en opzij kwam er een deur. «We gebruikten onze garage niet, dus konden we er maar beter een andere functie aan geven. Daar zijn we blij om, anders was de investering voor een garage zinloos geweest. Mochten we
herbeginnen, zouden we het zonder garage doen, ook
omdat we de auto’s altijd buiten parkeren.Voor de
fietsen is er plaats naast de serre.»

ÉÉN TUIN, MEERDERE PLEKJES
Door de grondschaarste en de hogere prijzen worden
onze tuinen kleiner, maar we maken er bewuster gebruik van én richten meerdere plekjes in. Als nomade
in eigen tuin komt een lamp als de Abelia goed van
pas. Het is een usb-oplaadbare en dimbare ledlantaarn
die je overal naartoe kunt nemen, van tafel tot tuin.
Richtprijs: 44,95 euro
www.philips.be

mengd moeten worden met water en volgens een bepaald tijdsschema op de planten gespoten. Succes verzekerd, want in al de tijd dat ik het product gebruik, is er
nog geen enkele plant aangetast.»
Te bestellen via info@buxuskit.eu.
Richtprijs: 75 euro, www.cannaerts.eu
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BUXUSSEN ZONDER BUXUSMOT
Terwijl zowat elke buxusplant in Vlaanderen wordt kaalgevreten door de worm van de buxusmot, verkeren alle
exemplaren in de tuin van Frederic in topvorm. De tuinarchitect is ook niet bang dat zijn prachtig getrimde wolken aangetast zullen worden. «Mijn geheim? Ik heb een
onderhoudskit met negen flesjes van 50 milliliter die ver-

FLUWEELZACHT
Tribù zet als eerste de
fluweeltrend in op het
terras. De poef Nomad,
die ook gebruikt kan
worden als voetenbank
of bijzettafel, is overtrokken met outdoor velvet
dat tegen water kan en
goed scoort op vlak van
UV-bestendigheid.
Richtprijs:
vanaf 1.115 euro
www.tribu.com

