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oen de eigenaars van deze dorpstuin hun tuinaannemer contacteerden, hadden ze slechts een simpele vraag: maak van onze tuin een ruimte waar we rust
vinden en het vakantiegevoel kunnen beleven. Doordat het koppel een zaak in
hun woning uitbaat, vertoeven ze voortdurend in een werksfeer. De tuin moest daar
verandering in brengen. Ook de woning zelf werd mee in het project betrokken. De
garage achteraan in de woning werd omgebouwd tot leefruimte met een grote glaspartij voor zicht op het groen. En dat groen vertrouwden ze toe aan All Garden Service.
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'Uw tuin', dat zijn de twee belangrijkste woorden die Kris Blokken en Ludo Blokken
hanteren in hun ontwerp en aanleg. Vader en zoon runnen samen All Garden Service.
Kris verzorgt het ontwerp en Ludo legt zich toe op de uitvoering ervan. Samen met de
klant bekijken ze elk detail tot in de puntjes. Bovendien kan je bij hen ook terecht voor
tuinonderhoud. Een service van a tot z zoals hun bedrijfsnaam doet vermoeden. “Klanten kunnen bij ons kiezen uit verschillende diensten of een combinatie ervan”, legt Kris
Blokken uit. “Wij leggen ons toe op ontwerp, aanleg en onderhoud maar dat wilt niet
zeggen dat als men voor ons kiest voor het ontwerp, dat ook de aanleg door ons moet
uitgevoerd worden. We willen flexibiliteit bieden: niets moet, alles kan. Wat voor ons
het belangrijkste is, is een goed contact met de klant en een perfect tuinresultaat. We
moeten op dezelfde golflengte zitten. Daarom voorzien we ook steeds een vrijblijvend
gesprek om even af te toetsen wat de klant wilt. Is er een klik tussen ons dan stellen
we een offerte op om een tuinplan te maken. Gaat de klant daarmee akkoord, dan zijn
we aan het samenwerken. Tijdens het ontwerpproces en de aanleg blijft persoonlijk
contact en veelvuldig overleg belangrijk, zodat we in elke fase kunnen ingrijpen.”
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Persoonlijk contact
en flexibiliteit
Persoonlijk contact
en flexibiliteit
Een strakke tuin met speelse elementen. Dat is het resultaat van een mooie samenwerking tussen Kris en
Ludo Blokken van All Garden Service uit Stevoort en een koppel uit Limburg. De tuineigenaars wensten een
tuin zonder al te veel zorgen voor een optimaal vakantiegevoel.
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We willen flexibiliteit
bieden: niets moet,
alles kan

Harmonie tussen woning en tuin
De eigenaars van dit project deden voor hun tuin een beroep op All Garden Service
voor zowel het ontwerp als de aanleg. Uitgezonderd van twee bestaande bomen, namelijk een Liquidambar styraciflua en een Parrotia persica, kreeg de oude tuin een
compleet nieuwe look. De vraag naar een vakantiegevoel werd ingewilligd met een
zwembad en een aantal zonne- en schaduwterrassen waar het heerlijk vertoeven is.
“In mijn ontwerpen, plaats ik bijna altijd een terras dichtbij het huis waar je heerlijk
kan tafelen alsook een terras van waaruit je je tuin en je woning kan bewonderen.
Vooraleer de klant naar een tuinarchitect stapt, heeft hij een bepaalde architectuur
voor zijn huis gekozen. Iets wat hijzelf mooi vindt. Ik vind het dan ook belangrijk dat je
een plaats in je tuin hebt van waaruit je zicht hebt op het huis. Bovendien streven we
ook altijd naar een harmonie tussen woning en tuin. In onze ontwerpen houden we
rekening met lijnen op de vensters, materiaalkeuzes in het huis zoals houtelementen,
de gevelsteen, de dakpannen en meer. Bij dit project hebben we het witte interieur en
de vele designelementen buiten doorgetrokken. We kozen voor witte plantenbakken en
wit bloeiende bloemen.”

We willen flexibiliteit bieden:
niets moet, alles kan
en patronen terug. Daarnaast geeft het team van All Garden Service voorkeur aan
natuurlijke en duurzame materialen als hardhout, natuursteen, betontegels en kleiklinkers die op meerdere plaatsen terugkomen voor continuïteit. De voor- en nadelen
van deze materialen worden besproken tijdens een van de gesprekken en de klant
heeft altijd de eindbeslissing afhankelijk van smaak en budget. De eigenaars van deze
tuin kozen voor kleiklinkers, Belgische blauwe steen en ipé. De combinatie tussen
de klinkers en de blauwe steen geeft een mooi contrast in formaat en kleur. Het ene
materiaal versterkt het andere. Het terras in ipé zorgt voor een warm gevoel en kan
gelinkt worden met het parket uit het interieur.
De blikvanger van deze tuin is echter het zwembad. “We hebben gekozen voor een
overloopbad. De hoge waterspiegel ligt op hetzelfde niveau als het naastliggend terras
wat voor een leuk spiegeleffect zorgt. Nog een groot voordeel van een overloopbad is
dat er bij het zwemmen weinig weerstand van het water aanwezig is. Dit omdat het
water niet tegen de wanden kan aanbotsen.”
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Award
Voor het gebruik van duurzame verhardingsmaterialen mochten Kris en zijn vader in
het najaar van 2014 nog de Stone Design Award in ontvangst nemen. Tijdens de voorbije Green Expo werd de opvallendste realisatie, waarbij de focus lag op verharding,
in de kijker gezet.
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INFO: www.allgarden.be

Om het onderhoud zo beperkt mogelijk te houden, koos All Garden Service voor kunstgras dat naadloos aansluit bij de verharding rondom het zwembad. Ook de dakplatanen, hortensia's en siergrassen vergen een minimum aan zorg. Hoewel men hier kiest
voor een zeer sobere plantenkeuze, zorgen de verschillende groeiwijzen toch voor heel
wat speelsheid. Die sobere speelsheid, die meteen ook rust uitstraalt, is zowat een
constante in de ontwerpen van Kris. In hun realisaties vinden we weinig bonte kleuren
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Le printemps au jardin
www.leprintempsaujardin.be
Votre jardinerie offre une plante
gratuite à chaque client!
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du 20 au 23 mars

Visitez Votre jardinerie et participez au
concours! gagnez Votre plancha ibérica
à gaz (Valeur 500 eur)
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