
Het
luxe genieten

Theo en Charlotte Dijkman zijn echte  
doeners. Na de verbouwing van hun  
prachtige huis in Maassluis, werd het  
tijd om hun kleine prieeltje in de tuin  
te vervangen door een ruimer en lichter  
tuinhuis. Zij hebben gekozen voor een  
meer dan romantisch tuinpaviljoen, van 
waaruit ze de hele tuin kunnen overzien.
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Theo en Charlotte vormen samen een bijzonder stel, dat over voldoende durf beschikt om 
de zaken grondig en gedegen aan te pakken. Theo: “Dit huis was oorspronkelijk een klein 
huisje met een garage, midden in een overwoekerde boomgaard. Het huis is helemaal  
gerenoveerd en uitgebreid. Tussen de nieuwe garage en het huis hebben we een  
tuinkamer laten bouwen.” Het is een lichte, grote woonruimte geworden. Alles aan en 
om het huis is overigens ruim: de anderhalve hectare grote tuin, de garage, de oprijlaan 
en het tuinpaviljoen dat in de schaduwrijke tuin bij de grote vijver staat te pronken.

Verkocht  Het riante tuinhuis kwam er ter vervanging van het kleine prieeltje dat 
Theo jaren geleden zelf had gebouwd. Charlotte: “Ik beeldhouwde veel en graag in 
dat prieeltje, maar in feite stond het op instorten.” Waarop Theo grinnikend aanvult:  
“Ik was te zuinig geweest en had te dun en goedkoop hout gebruikt. Nu wilden we  
graag iets wat langer mee zou gaan. Charlotte leest graag allerlei woonbladen en zij 
kwam met een afbeelding van een tuinpaviljoen van Rasenberg, waar ze helemaal weg 
van was.". Theo legt verder uit: “Ik vond hem ook erg mooi, maar wilde in eerste instantie 
eigenlijk toch zélf iets bouwen. Maar uiteindelijk heb ik me laten overhalen tot een bezoek 
aan de showroom in Made. We waren meteen verkocht. En het tuinpaviljoen dus ook!”

Licht en groot  Het rustieke tuinpaviljoen zou de fraaie tuin nóg meer cachet geven.  
Voor het zover was, moest er nog wel het een en ander gebeuren. Omdat Theo en 
Charlotte vonden dat het paviljoen en de tuin qua formaat met elkaar in verhouding 
moesten zijn, groef Theo eerst de vijver een stuk uit om hem te vergroten. Theo: “We 
wilden graag dat het paviljoen half over het water heen zou komen te staan. Zelf wilde ik 
rondom nog een veranda bouwen, zodat je er aan alle kanten omheen zou kunnen lopen, 
ook aan de waterzijde.”
Terwijl Theo het oude tuinhuis sloopte en kruiwagens grond afvoerde, ging Charlotte 
binnenshuis verder met beeldhouwen, schilderen en keramiek. “Ik verheugde  
me echt op mijn nieuwe werkplek met heel veel licht en ruimte. Daarom hebben  
we ook voor dit grote Rasenbergmodel van 4,5 bij 4,5 meter gekozen. Het 
heeft aan alle kanten openslaande deuren en halfronde raampjes in het dak.   > 

even voorstellen
Wie? theo en Charlotte dijkman (beiden 62)
Wat? een riant en romantisch tuinpaviljoen
Waar? maassluis

theo wilde graag dat het paviljoen half over het 
water zou komen te staan. om dit voor elkaar te 
krijgen, groef hij eigenhandig de vijver uit. een 
grote klus, maar het resultaat mag er zeker zijn!

´We wilden dat het paviljoen half over het water heen 
zou komen te staan, met een veranda rondom´
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Het is een prachtig paviljoen van waaruit je de hele tuin kunt overzien”, wijst ze op de tuin 
die wordt gesierd met door haar zelf gemaakte beelden.

Zitten en genieten  De heer Rasenberg ontving Theo en Charlotte in zijn bedrijf in 
Made. Voortgekomen uit de rietdekkerswereld, levert het bedrijf prachtige paviljoens met 
rieten daken plús een grote dosis vakmanschap. Rasenberg: “We hebben voornamelijk  
ronde paviljoens met een maximale grootte van 8 meter. De familie Dijkman koos voor 
een vierkante variant. In die serie is dit de grootste die we leveren. Onze tuinpaviljoens 
zijn altijd van hout en hebben standaard een rieten dakbedekking. Voor Charlotte en 
Theo is het paviljoen bedoeld om echt in te zitten en van te genieten.”

onderhoudscontract  Nadat de funderingsplaat was gelegd en de stroom- en  
waterleidingen in de grond lagen, werden de prefab wanden van het paviljoen afgeleverd. 
In het spoor van de timmerlieden volgden drie professionele rietdekkers om het dak, 
een prachtig dik, geschoren dak met als onderbreking de halfronde koepelraampjes, te  
leggen. Theo: “Zo’n dak gaat gemiddeld 25 á 30 jaar mee. Je moet het uiteraard wel 
steeds controleren, maar dat is geen probleem. Daarvoor hebben we een onderhouds-
contract afgesloten.”

stijLVoLLe Luxe  De stijlvolle luxe van hun huis is terug te vinden in het tuinpaviljoen. 
Charlotte: “We hebben even overwogen om er een open haard in te bouwen, maar dan 
moet je met hout gaan sjouwen, dat zagen we niet zitten. Wel kunnen we een verwar-
mingsunit plaatsen. Ook hebben we bewust gekozen voor dubbele beglazing. En dat 
merk je, want zodra de zon even schijnt, ontstaat er een heerlijke temperatuur.” 
In het paviljoen is stroom aangelegd; handig voor koffiezetapparaat, radio en  
verlichting. “Maar het is ook heel luxe, want nu kunnen we televisie kijken in de 
tuin”, aldus Charlotte. Theo en Charlotte hebben overigens ook aan diverse andere 
praktische zaken gedacht. Zo zijn alle deuren voorzien van veiligheidssloten en be-
staat de vloer uit grijs Belgisch hardsteen, dat gemakkelijk te onderhouden is.   > 

'We hebben een open haard overwogen, maar 
zagen het gesjouw met hout niet zitten'

tiP Van charLotte
“Wanneer je voor een tuinhuis kiest, waak er dan voor dat het 
geen opslagplaats voor overtollig tuinmeubilair wordt. als je er 
‘s winters alles in zet wat niet buiten kan blijven staan, maak je 
er dus maar de helft van het jaar gebruik van. terwijl het heerlijk 
is om ook in het schuchtere winterzonnetje in je comfortabel 
verwarmde, tuinhuis te zitten. een tuinhuis is geen schuur. 
Behandel het dus ook niet als zodanig.”

theo en Charlotte gebruiken het paviljoen 
echt als extra ontspanningsruimte en niet 

als opslag voor meubels die in de winter niet 
buiten kunnen blijven staan. Ze hebben er 
dan ook meubels staan zodat ze er, zomer 

of winter, heerlijk kunnen ontspannen
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'In het paviljoen is stroom aangelegd; handig 
voor koffiezetapparaat, verlichting en televisie'
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ideaLe PicknickPLek  Dankzij de goede fundering en isolatie heeft het tuinpaviljoen 
geen last van vochtproblemen. Theo schat dat het hele tuinhuis, inclusief alle bijkomende 
werkzaamheden, ongeveer 25.000 euro heeft gekost. Een flink bedrag, maar daarvoor 
hebben ze een ruimte die het hele jaar door kan worden gebruikt. Charlotte: “Als het regent 
en we willen met de kleinkinderen picknicken, gaan we lekker met zijn allen in het tuin-
huis eten. Ideaal gewoon! Het tuinpaviljoen voldoet helemaal aan onze verwachtingen.” 

andere sFeer  De heer Rasenberg wil daarover wel iets kwijt. “Onze klanten hebben 
vaak behoefte aan een ánder soort ruimte, met een andere sfeer. De woning is vaak ruim 
genoeg, maar men wil graag op een plek in de tuin zitten en dan moet het verschil tussen  
binnen en buiten zo klein mogelijk zijn. Daarom hebben onze paviljoens zoveel glas en 
vaak een nostalgisch karakter”, aldus Rasenberg, die nog maar al te vaak ervaart dat 
veel mensen het gebruik van een tuinhuis niet kennen. Hierdoor bestaat de neiging een 
te klein paviljoen te kopen. Hij gaat daarom altijd bij zijn potentiële klanten langs om te  
bespreken wat de bedoeling is. Rasenberg: “Natuurlijk is daarnaast de gewenste uitstra-
ling belangrijk. Die passen we aan de wensen aan door de toepassing van de verschil-
lende soorten ramen. Recht, rondboog, gotisch; het kan allemaal.”

geen bouWmarktartikeL  De prijzen voor een tuinpaviljoen beginnen bij Rasenberg 
zo rond de 13.000 euro. Dubbel glas is altijd een optie en ook is het mogelijk om te kiezen  
voor openslaande deuren. Het rieten dak is standaard en voor de verzorging van dat dak 
biedt Rasenberg een onderhoudscontract. “Door een onderhoudscontract af te sluiten, 
kunnen wij direct repareren wanneer er onverhoopt iets niet in orde mocht zijn. Een  
rieten dak onder een boompartij heeft toch meer te lijden dan een dak dat vrij in de ruimte  
staat", volgens Rasenberg. "Overigens is zo'n rieten kap ideaal, want hij voorkomt dat het 
zomers te warm wordt en houdt ‘s winters de warmte van de zon goed vast.”
Het valt Rasenberg op dat veel mensen het gebruik van een tuinpaviljoen niet goed  
kennen. Hij adviseert: "Ga altijd bij een vakkundig leverancier langs als je een dergelijke 
aanschaf overweegt. Het is geen bouwmarktartikel. Verre van dat!”   <

'Als het regent en we willen met 
de kleinkinderen picknicken, dan gaan 

we met z'n allen in het tuinhuis eten'

tiP Van theo
“als je van plan bent een tuinhuis te (laten) bouwen, kijk dan 
of het niet te ‘zwaar’ wordt voor de tuin. Zeker wanneer een 
tuinhuis in het midden staat wordt het al gauw dominant. dan 
is het huis het belangrijkste van je tuin en dat kan een tuin 
behoorlijk uit zijn verband rukkken en soms zelfs ontsieren. pas 
daar dus voor op.”

de beeldhouwwerken van Charlotte zijn 
op verschillende plekken in de tuin van 

de familie dijkman terug te vinden.
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