De vier seizoenen

Gezellig genieten in een luxueuze veranda
In een niet zo ver verleden had de veranda
een wat oubollig imago. Het beeld van de
glazen achterbouw aan de achterkant van
het huis werd geassocieerd met dat van
oma die in een luie schommelstoel zit te
dommelen. Dat beeld klopt echter al lang
niet meer, de veranda is helemaal terug
van weggeweest. Gezellig genieten in een
luxueuze veranda is een comfort waar ook
jeugdige bouwers van kunnen genieten.
Eerlijk is eerlijk: de veranda van vandaag
is die van gisteren niet, laat staan die van
eergisteren. Een hedendaagse veranda
beantwoordt op alle gebieden aan de behoeften van de moderne tijd.
Een vlag die vele ladingen dekt
Veranda ‘s zijn er in alle maten en vormen. Specialisten maken een duidelijk
onderscheid tussen veranda, tuinkamer
en orangerie. Een veranda in de klassieke
zin van het woord heeft een volledig lichtdoorlatend dak, waardoor het een ideale
plaats is om binnenshuis de wisseling van
de seizoenen gade te slaan. Wanneer het
dak van de veranda gedeeltelijk gesloten
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is, spreken we van een tuinkamer. Toegegeven, het onderscheid tussen veranda en
tuinkamer is niet altijd even duidelijk. Soms
is een tuinkamer meer dan een veranda,
een leefruimte, maar we zullen straks zien
dat ook de veranda meer en meer als leefruimte wordt gebruikt.
Is een orangerie ook een veranda? In de
strikte betekenis van het woord wel. Het
onderscheid heeft hoofdzakelijk te maken
met de bestemming van de ruimte. Eigenlijk is een orangerie een veranda die dienst
doet als plantenkamer. We mogen dus zonder overdrijven stellen dat het begrip ‘veranda’ een vlag is die vele ladingen dekt.
Mits de nodige fantasie zijn nog wel een
aantal variaties op het thema veranda te
bedenken. Zo was er de koi-liefhebber die
maar niet genoeg kreeg van het bewonderen van zijn geliefde vissen. Hij liet een
veranda bouwen met alles erop en eraan.
De glazen vloer bood hem de kans om 365
dagen per jaar zijn koi onder zijn voeten te
zien zwemmen.

Hoe ziet het profiel van de gemiddelde eigenaar van een veranda eruit? Een algemeen beeld is uiteraard moeilijk te schetsen, maar meestal betreft het mensen die
over een mooie tuin en/of terras beschikken
en daar tijdens de vier seizoenen van willen
genieten. De ideale plaats om dat te doen
is vanuit een gezellige, warme veranda,
liefst met een haardvuur. Laat de herfststormen buiten maar waaien, binnen zetten
we de verwarming wel een graadje hoger.
Strenge winters zijn, helaas misschien, een
zeldzaamheid, maar door de verandavensters komt een idyllisch sneeuwlandschap
pas volledig tot zijn recht.
Een goede veranda wordt in de praktijk op
‘maat’, als we dat woord mogen gebruiken, van de eigenaar gemaakt. Je stapt
met een bepaald budget voor ogen naar
de leverancier en kijkt naar de mogelijkheden. Een eerste keuze ligt voor de hand:
klassiek of modern? Daarnaast moet je ook
rekening houden met de uiteindelijke bestemming. Wil je ze frequent als leefruimte
gebruiken of is het de bedoeling om er bijvoorbeeld alleen de tussenseizoenen door
te brengen?
Leefruimte
De huidige trend is dat de veranda meer
en meer als leefruimte en het hele jaar door
wordt gebruikt. Vooral mensen met een
groot hart voor de natuur zullen kiezen voor
een tussenoplossing. Door de beglazing
van de veranda is het mogelijk een perfect
beeld te krijgen van wat er zich in de tuin en
zelfs in de verdere omgeving afspeelt.
De veranda als leefruimte gebruiken houdt
in dat de integratie in het huis op een vloeiende manier moet verlopen. Vaak wordt
een venster verbouwd tot een deur die

toegang biedt tot de veranda. Grijp echter
niet meteen naar hamer en beitel, maar
laat deze klus door een vakman opknappen! Om een vlotte overgang van huis
naar veranda te maken, kun je tot op een
bepaalde hoogte een muurtje metselen in
dezelfde stenen als het huis.
Aluminium
Grootmoeder ‘s veranda zou in een modern huis uiteraard niet meer op haar
plaats staan. Laat het verleden dus maar
rusten en maak voor de bouw van de veranda gebruik van de modernste technologie. Een eerste trend die zich aftekent, is
dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt
van aluminium voor de bouw van veranda’s. Dit basismetaal genoot vroeger een
niet zo goede reputatie. Aluminium werd
automatisch vertaald in strakke, rechte
lijnen, waardoor de veranda een hoekig
karakter kreeg. Bovendien is aluminium niet
condensvrij.
De techniek staat echter voor niets. Tegenwoordig is het perfect mogelijk om een
elegante veranda in aluminium te bouwen.
De thermische isolatie is veel verbeterd.
Aluminium biedt bovendien verschillende
mogelijkheden wat afwerking betreft. Zo is
het mogelijk om veranda’s in aluminium te
bouwen die het uitzicht van hout hebben.
Van op een afstand valt bijna niet vast te
stellen of de serre van aluminium dan wel
van hout is gemaakt.
Glas en verluchting
Ook op het gebied van glas vond een
heuse revolutie plaats. De tijd van de dubbele beglazing ligt achter ons, we stappen
nu over naar de driedubbele beglazing.
Modern glas heeft bijvoorbeeld een veel
hogere zonnewerende factor dan vroeger.
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Ook het isolerende effect van glas nam
sterk toe, wat het wooncomfort alleen
maar ten goede komt.
Qua verluchting heeft de tijd evenmin stilgestaan. Steeds vaker wordt in het dak van
veranda’s verluchting aangebracht, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om in de
zomer de binnenlucht regelmatig te verversen. Op die manier voorkom je dat de
temperatuur te hoog oploopt. Integendeel,
dankzij de ingebouwde verluchting is de
veranda een plaats van verkoeling. In sommige veranda’s is zelfs airco geïnstalleerd
om aan hete zomers het hoofd te kunnen
bieden.
Buffer
Een goede veranda vormt een buffer tussen huis en tuin en is zowel naar binnen als

naar buiten gericht. Die dubbele oriëntatie
belet echter niet dat de moderne veranda
de hoogst mogelijke vorm van comfort
biedt.
Echte verandaliefhebbers merken dat hun
leefomgeving zich steeds meer verplaatst
van diep in het huis, de woonkamer bijvoorbeeld, naar de veranda. Het is geen uitzondering meer dat de bewoners van een
huis in de veranda eten. Uiteindelijk is een
veranda op die manier multifunctioneel en
een onmisbaar onderdeel van het woonhuis. Een goede veranda is haar geld met
andere woorden meer dan waard!
Bij de plannen voor een veranda moet je
met een groot aantal factoren rekening
houden. Het kan geen kwaad om op voorhand een lijstje op te stellen zodat je de
praktische uitwerking ervan uitgebreid met
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Reeds 35 jaar wordt er door een kleine maar
gedreven groep vakmensen veranda’s
in eigen beheer, geproduceerd en geplaatst.
Gespecialiseerd in tuinkamers op maat.
Wij komen graag en vrijblijvend
ter plaatse voor advies en offerte.
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de aannemer kan bespreken. Houd dus rekening met volgende factoren.
Premies
Moderne veranda’s zijn een superieur staaltje van energiebesparing en kunnen zelfs
een flinke stap zijn op weg naar een energieneutrale woning. We weten allemaal
dat brandstof stilaan evenveel waard is als
goud. Daarnaast heeft iedereen de mond
vol van de opwarming van de aarde, van
de Kyoto-normen en de CO²-uitstoot. Vadertje Staat staat in sommige gevallen
aantrekkelijke fiscale gunsten toe aan wie
energiebesparende maatregelen treft.
Check daarom goed op voorhand of je
toevallig niet in aanmerking komt voor één
of andere premie.
Goedkoop is duurkoop
Een moderne veranda is een staaltje van
vakmanschap. Daar hangt uiteraard een
prijskaartje aan. Handige harry’s zullen zich
daarom geroepen voelen om zelf een veranda te bouwen, met wisselend succes
overigens. Zelfs de meest ervaren doe-hetzelver beschikt nooit over de knowhow en
de vakkennis van een ervaren verandabouwer. Diens geoefend oog zal heel wat
dingen zien die de knutselaar, ook al mag
hij op een grote ervaring bogen, ontgaan.
Goedkoop is vaak duurkoop, ook in het geval van veranda’s.
Oriëntatie
De ligging van een veranda is eveneens
belangrijk. Wie op een hoogte of in de
buurt van de zee woont, kan overwegen
om zijn veranda aan de westkant van het
huis te bouwen. Ze kan in dat geval dienst
doen als windbreker. In ons land zijn westenwinden vaak overheersend. Overleg steeds
met de aannemer hoe je het grootst mogelijke rendement, en plezier, van de veranda
kunt realiseren.
Een paar vuistregels zijn gemakkelijk te onthouden. Zo is bij een veranda die op het
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zuiden ligt bescherming tegen de zon een
noodzaak. In geval van een noordelijke ligging is dat echter niet het geval.
Verlichting
Het spel van licht en duisternis kan de veranda een heel apart cachet geven. Daarom is de factor ‘verlichting’ zeer belangrijk.
Het volstaat niet om links of rechts een paar
spaarlampen in te draaien, je kunt er zelfs
het esthetische effect van de veranda volledig mee om zeep helpen. Voor de installatie van een smaakvolle verlichting doe je
eens te meer beter beroep op de diensten
van een expert.
Nog meer licht
Vergeet ook het zonlicht niet. Binnenshuis
genieten van de zon is waarschijnlijk één
van de redenen waarom je besliste een veranda te bouwen. Trop is echter steeds te
veel, zo wist wijlen ex-premier Vandenboeynants ons te vertellen. Op een hete zomerdag kan de zon eerder een last dan een
lust zijn. Zonnewering is bij de bouw van de
veranda dan ook geen overbodige luxe.
Adviseer een specialist als je niet weet of
je de zonnewering binnen of buiten moet
aanbrengen.
Vergunningen
Vergeet indien nodig in geen geval een
aanvraag voor de bouw van een veranda
in te dienen. Inwoners van het Brusselse gewest zijn dit verplicht. In Vlaanderen is dat
niet het geval op voorwaarde dat de veranda kleiner is dan 10 m². Wallonië stelt zich
met 12 m² nog soepeler op. Meestal is het
geen probleem om aan een bouwvergunning te raken. In de agrarische zones geeft
de verantwoordelijke overheid echter minder gemakkelijk toestemming voor een vergroting.
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