STRAKKE, WARME TUIN

Eenvoud siert
Tuinontwerper Kris Blokken is ervan overtuigd dat een tuin geen complexe structuur of
een ingewikkeld beplantingsplan moet hebben om mooi te zijn. Integendeel: heldere
lijnen en een handvol onderhoudsvriendelijke planten laten het geheel juist sterker tot
uiting komen. Deze tuin, die volledig in het teken staat van puur genieten, bewijst dat.
Tekst: Bert De Pau Fotograﬁe: Stefan Jacobs
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D

at deze tuin nabij Hasselt
compleet in het teken van
zorgeloos genieten zou
staan, was een absolute vereiste
van de bewoners. De man en de
vrouw des huizes werken allebei als
zelfstandige. De weinige vrije tijd
die hen rest, willen ze zo aangenaam mogelijk besteden. Toen ze
Kris Blokken van All Garden Service aanspraken, was dat dan ook
met de uitdrukkelijke vraag om een
eeuwigdurend vakantiegevoel bij
hen thuis te creëren. “Om dat te
verwezenlijken, zijn we in het huis
zelf begonnen”, doet Kris het verhaal. “Het huis en de tuin vormen
in onze ontwerpen immers altijd
één geheel. We hebben dan ook
nauw samengewerkt met de binnenhuisarchitect die het interieur
ontworpen heeft. Dat kun je bij
deze tuin bijvoorbeeld zien aan de
gebruikte materialen. De terrassen
uit ipé zijn een knipoog naar het
parket in het interieur, de steenstrips van het terras lopen gedeeltelijk door op de muur van de
woonkamer en het vele gebruik van
wit verwijst naar de overheersende
witte tinten binnen.”

Relaxen komt in deze
tuin duidelijk op de eerste
plaats. Zo is er onder
meer plaats voor een
panoramische sauna, een
zwembad, een jacuzzi en
een buitendouche.

Strakke lijnen met een speels karakter is een goede samenvatting voor
de tuin. Het siergras in de witte bloembakken illustreert dat.

Buiten naar binnen
Vooraleer de tuin en de woning
één geheel konden vormen, moest
er nog wel het een en het ander
gebeuren. “De tuin en de woning
waren er al, maar de beleving was
helemaal anders”, aldus Kris. “De
tuin lag toen nog schuin achter de
woning en de bewoners hadden
vanuit hun woonkamer geen uitzicht op de tuin. Dat hebben we
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veranderd. We hebben de tuin recht ‘getrokken’ en
we hebben de achterzijde van de woning vergroot
met een nieuwe aanbouw. Die beschikt over een glazen schuifdeur van de vloer tot het plafond, waardoor
buiten meteen naar binnen komt.”

Verschillende zones
Eenmaal de bewoners hun tuin betreden, komen ze in
een echte relaxwereld terecht. Dat relaxen komt in zeer
uiteenlopende aspecten naar buiten. Zo is er de mo-
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Middenste foto’s: tussen de dominerende groentinten
zorgen de witte Hydrangea aborescens ‘Annabelle’ voor
een verfrissende touch.

biele buitenkeuken op het eetterras in het
verlengde van de woonkamer – waardoor het
binnen-buiten-gevoel nogmaals versterkt
wordt – en vlak daarnaast de panoramische
sauna die een mooi uitzicht geeft over de
tuin. Andere blikvangers zijn de jacuzzi, de
buitendouche en het overloopzwembad,
waarbij de ingebouwde trap over de volledige
breedte van het zwembad het mogelijk maakt
om ook in het water van een glas te genieten.
Ook de loungehoek en het overdekte terras
van het houten bijgebouw achteraan in de
tuin dat plaats biedt aan veel gasten, passen
perfect in het relaxverhaal. Ondanks de aanwezigheid van al die elementen gaat het echte tuingevoel nooit verloren. “De materiaalkeuze speelt daarin zeker een belangrijke rol”,
vertelt Kris. “We hebben uitsluitend hoogwaardige materialen gebruikt, waardoor alles
strak maar tegelijk warm en stijlvol oogt: Belgische blauwe hardsteen rond het zwembad,

gebakken kleiklinkers voor de verharde gedeeltes, een combinatie van eik en ceder
voor het bijgebouw, ipé voor de houten terrassen ... Daarnaast hebben we elk element
ook mooi aangekleed met de juiste beplanting, waardoor alles echt opgaat in de tuin.”

Beperkt aantal soorten
Ook op het vlak van beplanting gold een
rustgevende uitstraling als belangrijkste
aandachtspunt. Geen ingewikkelde borders
met tientallen plantensoorten dus, maar
een bewuste keuze voor slechts enkele
soorten. “Zoals ik eerder al zei: de bewoners
leiden een zeer druk leven en willen in de
eerste plaats genieten van hun tuin zonder
er intensief in bezig te moeten zijn. Dat
heeft meegespeeld in de keuze voor een beperkt aantal soorten”, legt Kris uit. “Door
met grote groepen te werken, heb je minder
onderhoud, komt elke plant sterker tot ui31
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Het bijgebouw aan de achterzijde van de tuin biedt plaats
aan veel gasten en is dan ook de ideale locatie voor een
zomers feest.

ting en krijgen de planten de kans om mooi
naar elkaar toe te groeien. Eenvoud siert.
De planten die we gekozen hebben, zijn bovendien onderhoudsvriendelijk op zich:
siergrassen, lavendel, dakplatanen, Hydrangea aborescens ‘Annabelle’ ...”

Sterke lijnen
Opvallend bij de beplanting is dat die zeer
strak afgelijnd is. “We hebben inderdaad bewust voor een sterke lijnvoering gekozen, zodat je vanaf elk punt in de tuin een mooi zicht
hebt”, aldus Kris. “Zo is er bijvoorbeeld een
‘laan’ van dakplatanen waartussen we witte,
vierkante bloembakken met siergrassen geplaatst hebben op het pad van grove leisteen.
Ook alle andere plantenzones zijn strak afgelijnd. Koel oogt de tuin daardoor echter allerminst. Bovendien vallen de planten wat ‘losser’, waardoor je onmiddellijk een warme en
speelse uitstraling krijgt. Dat geldt zeker voor
de siergrassen Miscanthus en Pennisetum.
De reeds aanwezige bomen die we in het tuinplan geïntegreerd hebben – waaronder een
eik, een amberboom en een Parrotia – zorgen
bovendien voor wat extra frivoliteit.”

Altijd genieten
Omdat de bewoners vaak met lange werkda32

gen te kampen krijgen, was het belangrijk
dat ze ook ’s avonds volop van hun tuin kunnen genieten. De subtiele bodemverlichting
in combinatie met strategisch geplaatste
accentspots zort daarvoor. Van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat straalt de tuin dan
ook een en al gezelligheid uit, wat de bewoners ook aangrijpen om regelmatig gasten
uit te nodigen. “Echte levensgenieters zijn
het en deze tuin is hen dan ook helemaal op
het lijf geschreven.”
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