.. buitenkijken ..

Tekst Sandra Genijn - Fotografie Sarah Van Hove

De groenblijvende structuren langs het terras zorgen voor een
gezellige omkadering. Ook in de winter, wanneer je de tuin
grotendeels van binnen naar buiten beleeft, staan deze structuren
in mooi contrast met alles wat verkleurt of bladverliezend is.

EEN TUIN ALS
SCHILDERIJ
TOEN AN EN JOOS HUN DROOMWONING KOCHTEN, VIELEN ZE VOORAL VOOR DE
FEEËRIEKE LANDSCHAPSTUIN MET DE EEUWENOUDE EIKEN EN DE OMRINGENDE AKKERS.
“DAT ZICHT OP ONEINDIG: HEERLIJK.”
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.. lijnenspel ..
Probeer inventief om te springen
met je bestrating: hou rekening
met de kleuren van je gevelsteen
of pleisterwerk en combineer
bijvoorbeeld klinkers en kasseien
in een mooi kleuren- en lijnenspel.
Ook met verschillende legverbanden
of motieven (halfsteens, visgraat,
wildverband …) creëer je variatie
en kun je bepaalde doorgangen of
vlakken extra in de verf zetten.

Het prachtige vergezicht vanuit de tuin over het landschap wordt versterkt door de dubbele bomenrij van sierkersen en de speelse combinatie van kleiklinkers
met een karrenspoor van kasseien.
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Even voorstellen
An, Joos en hun dochters Marie en Roos
wonen sinds twee jaar op hun Kempense
landgoed. Ze genieten vooral van de weidsheid
van het domein, die nog onderstreept wordt
door de doorrijpoort in de woning die je een
blik op het achterliggende akkerland gunt.

GEEN TIERLANTIJNTJES
Weg van de wereld: dat is het eerste gevoel dat je
bekruipt wanneer je de woning van An en Joos
bezoekt, toch is het slechts een steenworp verwijderd
van het centrum van Geel (BE). Het domein is bijna
achtduizend are groot, maar straalt bovenal een soort
van bescheiden elegantie uit. Elke heester, bloem en
haag lijkt minutieus te zijn uitgezocht om die rust toch
maar geen onrecht aan te doen. An: “Toen we het huis
een aantal jaren geleden kochten, viel die ingetogenheid
ons meteen op. Geen tierlantijntjes, maar gewoon een
brede, diepe tuin die toch volop focust op de akkers en
maïsvelden rondom, met de eeuwenoude eikenrij langs
de zijkant van het huis als absolute hoofdrolspeler.”
GEITJES
De tuin werd op maat getekend door de jonge
tuinarchitecte Leen Dierckx van Tuinen in Stijl.
“Ik kreeg carte blanche en heb vooral geprobeerd
om ten dienste van de groene, ongerepte omgeving
en het bestaande huis te ontwerpen”, licht ze toe.
“Ik heb bewust gekozen voor veel groenblijvers,
gevarieerde haagstructuren en een aantal ton-sur-ton
bloemenformaties, die het hele jaar door kleur geven
aan de tuin. De verharding vormt een link tussen alle
elementen. Ook voor de dieren – de kippen, geiten
en een hond – werd uiteraard een plekje op maat
gemaakt.” “De weide achteraan is een favoriete plaats
van onze dochters”, vertelt An. “Om hún geitjes te
verzorgen en eten te geven.”
LAGE BEUKENHAAG
Ondanks de uitgestrektheid van het domein zorgde
de tuinarchitecte voor voldoende privacy door de
laurierhaag links van de woning te behouden en een
aantal nieuwe beukenhagen en een meidoornhaag
aan te planten. “De hoge beukenhaag zorgt voor een
De buxusstruiken werden symmetrisch
aan beide kanten van de centrale
dreef aangeplant. Zij zorgen voor extra
privacy op het terras.
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natuurlijke afscheiding en geeft de bewoners de kans
om op het terras uit de wind te zitten”, aldus Leen. “De
beukenhaag vooraan heb ik bewust laag ingetekend.
De woning is zo’n pareltje dat het zonde zou zijn
om hem als een bunker af te schermen.” Bovendien
werd niet geopteerd voor één ononderbroken haag,
maar voor diverse haagstructuren die de voortuin
mooi omsluiten en hem extra karakter geven. Op
de rechterperceelgrens staan knotwilgen en een
meidoornhaag die tot het weiland achteraan loopt.
KARRENSPOOR
Voor de bestrating werkte de tuinarchitecte met
natuurlijke materialen, een combinatie van roodbruine
kleiklinkers en grijze kasseien, die mooi passen bij
de arduinen dorpels van de woning. Ook het terras
werd aangelegd met arduinen tegels, met eenzelfde
verwijzing naar het huis. Het kleiklinkerpad loopt
vanaf de toegangspoort naar de achterliggende weide,
dwars door de centrale poort. “Het is een verwijzing
naar het karrenspoor van oudere boerderijen, maar
de kruisende wegen zijn ook bedoeld om het geheel
wat speelser te maken”, vertelt Leen. “Bovendien zijn
ze ideaal om onze gasten visueel naar de voordeur
te loodsen, als een soort van welkom”, voegt An er
nog aan toe. Aan weerskanten van het pad zijn aan
de achterzijde van de woning telkens vier sierkersen
geplant. “Die hebben in het voorjaar prachtige bloesem
en zorgen in de zomer door hun ronde kruin voor extra
schaduw.” De buxusstruiken zijn dan weer bedoeld om
wat extra ‘body’ aan de tuin te geven. “Idealiter worden
ze als een golvende slinger gesnoeid, zodat ze minder
statig ogen dan de traditionele buxusbollen.”
VISUELE OMLIJSTING
De hoofdkleuren van de tuin zijn overwegend groen,
met her en der een kleuraccent, ongeacht het seizoen.
Leen: “De buxussen, maar ook de Portugese laurierkers,
zijn groenblijvende elementen in de tuin. Vooraan heb
ik een grote border vol groenwitte pluimhortensia’s
geplant, die zowel in bloei als verdroogd een mooie
blikvanger zijn in de tuin. Het beukenhaagje eromheen
is bedoeld als een groene omlijsting.” Dezelfde tactiek

“Ik heb vooral ten dienste
van de groene, ongerepte
omgeving ontworpen”
LEEN DIERCKX, TUINARCHITECTE
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Zowel in de architectuur van de schuur als in de
tuinverharding zit een boeiend lijnenspel door een
afwisseling van horizontale en verticale legverbanden
en beplanking. Een uitgespaard plantenvak met buxus
zorgt voor een blijvend groenaccent.

Zuilbeuken (Carpinus betulus) zijn erg onderhoudsvriendelijk en hoeven slechts twee keer per jaar (mei en september) gesnoeid te
worden. De mooie bladeren van de zomer verkleuren in het najaar prachtig geel of oranje. Ze zijn ook geliefd in kleinere tuinen.

paste de tuinarchitecte achteraan in de tuin toe, deze
keer met Russische lavendel, Verbena en trosroosjes
– in dezelfde zachte tinten – die omringd worden
door buxus. Bloembakken lijken hier op deze manier
overbodig. Een andere eyecatcher, langs het pad links
naast het huis, wordt gevormd door de ooievaarsbek als
bodembedekker, met daarboven vijf ranke zuilbeuken.
”Die gebruik ik graag evenwijdig met een muur,
om het statische en kale te doorbreken”, aldus Leen.
Vooraan komt dezelfde ooievaarsbek terug, maar dan
gecombineerd met Japanse herfstanemonen en witte
tulpen. Alle groen- en kleurcombinaties zijn erg sober
gehouden. Bewust, méér heeft deze tuin niet nodig.
“Het fijne is dat er in elk seizoen wel iets de aandacht
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trekt in de tuin, zelfs na de zomer”, zegt An. Zo
hadden we vorig jaar tot in de late herfst nog bloeiende
roosjes en anemonen.”
MEEGROEIEN
“We wonen hier echt dolgraag”, sluit An het gesprek
bij het afscheid af. “De rust die de woning en tuin
uitstralen, zorgen voor een grote verbondenheid met de
natuur. Vaak ontvang ik hier ook professioneel gasten,
ik werk als life coach, en wanneer ik tussendoor met
hen ga wandelen in de tuin, merk ik dat die rust ook
hén deugd doet. Bovendien is het leuk om te beseffen
dat de tuin met ons gezin kan meegroeien, hij is nog
niet ‘volgetekend’.” 				
•
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De groenblijvende buxus zorgt voor een strakke omlijsting van de kleurrijke bloeiers.

.. groene kamer ..
Natuurlijke tuinkamers kun je
creëren door lage beukenhagen of
buxusformaties zo aan te planten
dat ze een groene border vormen
voor onder meer pluimhortensia
of Russische reuzenlavendel
(Perovskia). Zorg wel voor voldoende
hoogteverschil tussen het groene
kader, de invulling en de ruimte
eromheen zodat elk element op zich
mooi tot zijn recht komt.

De Russische lavendel, Verbena en trosroosjes hebben dezelfde ton-sur-ton-tinten.

“Het fijne is dat er in elk seizoen wel iets
de aandacht trekt in de tuin”
AN, BEWOONSTER
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De weide met de geitjes werd met een houten post & rail-omheining afgezet,
de kippenweide met een kastanjehouten omheining.

De pluimhortensia (Hydrangea paniculata ‘Limelight’) is ideaal voor een zonnige plek en kan in grote groepen worden aangeplant. De struik moet alleen in het
voorjaar eenmalig gesnoeid worden. De plant bestaat in verschillende maten en kleuren.

“De tuin kan met ons gezin meegroeien,
hij is nog niet ‘volgetekend’”
AN, BEWOONSTER
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