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VOETBALVELD WORDT

LOUNGETUIN

FAMILIE
AZZARETTI-CIMINO
Bouwden zes jaar geleden een
modern huis. De huidige tuin
is niet meer dan een omheind
gazon.

HUIDIGE TUIN?
“Onze tuin is netjes maar heel saai, terwijl we het
gevoel hebben dat we er zoveel mooie dingen
mee kunnen doen. Alleen weten we absoluut
niet wat, en hoe. Er is veel inkijk van de buren,
omdat we amper beplanting hebben in onze
thuin.”

DROOMTUIN?
“Geen saaie, maar een boeiende tuin! Die mag
gezellig zijn en moet de inkijk van de buren
beperken, maar moet ook open genoeg blijven. Er mag wat meer schaduw vallen op ons
bestaand terras,en we willen graag een plek om
te genieten in het midden van de tuin, zodat we
niet altijd aan het huis zitten.”

MODERN GENIETEN
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TERRAS ÉÉN VAN (WELDRA)
DRIE: DE AZZARETTI’S ZIJN ECHTE
GENIETERS.
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1. “Hier waren al klinkers
aanwezig, net zoals vooraan
en naast het huis. Het terras
betegelen we nog eens
extra, zodat het niet in het
geheel verdwijnt.”
2. “Twee dakbomen - platanen
bijvoorbeeld - aan het
terras, voor meer schaduw.”
3. “Een laan bomen, langs een
pad naar de tuinberging
toe, voor meer schaduw en
om inkijk van de buren te
beperken.”
4. “Een nieuwe tuinberging en
loungeterras met houten
vloer. Een deel van het
terras is overdekt.”
5. “Opnieuw een rustpunt in
de tuin: een bankje, onder
enkele dakbomen.”
6. “De moestuin ligt niet te
ver van de tuinberging. De
composthoop ligt er ook,
maar toch netjes verscholen.”
7. Waterelement aan het terras:
het geluid van stromend
water werkt rustgevend,
en het kan het straatgeluid
wegwerken.”
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1. “De tegels van het terras
worden ook gebruikt als pad
naar de tuinberging toe.Langs
het pad komt een beplantingsvak en taxushaag, en
kunnen leibomen de inkijk van
de buren beperken.”
2. “Aan het loungeterras komt
een zwembad of zwemvijver:
een plek waar het vakantiegevoel echt naar boven komt.”
3. De composthoop ligt hier aan
de andere kant. Omdat de
eigenaars niet zeker waren of
ze tijd zouden hebben voor
een moestuin, is die hier weggelaten. In de plaats kunnen
ze er wel voor kiezen om op
een handige plaats kruiden te
planten.”
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TIP VAN DE
TUINARCHITECT:

GOEDGEKEURD?

EEN MODERNE WONING DIE
SCHREEUWT OM EEN STRAKKE, MODERNE TUIN .
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VAKANTIEGEVOEL

“Het ontwerp links werd op onze vraag gemaakt, voor het rechtse
kreeg de tuinarchitect carte blanche. We moeten toegeven: onze voorkeur gaat uit naar de creativiteit van de architect. Niet omwille van het
zwembad, maar omdat zijn ontwerp duidelijk meer structuur heeft en
rust uitstraalt. De diepte van de tuin is bewaard gebleven, en toch krijg
je een soort van ingesloten gevoel. De tuin is open, maar gezellig. We
vinden het heel knap dat deze tuin echt bij ons huis past. Het idee van
de dakplatanen vinden we ook heel leuk. Over een moestuin moeten
we nog nadenken: het is nu wel hip en trendy, maar de tuinarchitect
gaf ons de raad daar niet te snel in mee te gaan.”

“Veel mensen gaan vrij vroeg
snoeien, voor de winter z’n intrek
doet. Dat is niet altijd nodig:
siergrassen bijvoorbeeld kunnen
ook dor heel mooi zijn, en kan je
gerust tot februari ongemoeid in
de tuin laten staan.”
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