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“We Wilden een
strakke tuin met een
zWembad en zo min
mogelijk gras “

’’

apart blokje

“in dit tuinontWerp is beWust voor
duurzame materialen gekozen: belgische blauWe steen, ipé-hout, kleiklinkers die hun kleur behouden. “

een ondiepe vijver van Witte keien
verWelkomt de bezoeker aan de
voordeur.

gebruikte tuinmaterialen: gebakken
kleiklinkers (terca), belgische blauWe
steen, ipé voor de houten terrassen,
grove dolomiet.
beplanting (10 soorten): lavandula
ang. ‘hidcote’ (vaste plant), carex
mor. ‘variegata’ (siergras), taxus baccata (haag), spiraea arguta (struik),
hydrangea arb. ‘annabelle’ (struik),
miscanthus sin. ‘gracillimus’ (siergras), nepeta ‘six hills giant’ (vaste
plant), pennisetum alop. ‘hameln’
(siergras), platanus orientalis ‘mirkovec’ (boom), pyrus cal. ‘chanticleer’
(boom)
zWembad 9 op 3m25, diepte 1m30, verWarmd door Warmtepomp en zonnelamellen op rolluik, overloop
achteraan. gegoten betonnen kuip,
geïsoleerd en bekleed met lichtgrijze
liner.

Heb jij ook een leuk tuinverhaal? Meld het ons via sjiekoproep@hbvl.be
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sjiektuinieren in Limburg

Van een onbeschreVen groen blad naar
een modeltuin in heusden-Zolder
EEn tiEntal jarEn nadat dirk luytEn En HildE
Put Hun Huis bouwdEn, gingEn zE oPniEuw
mEt dE grovE borstEl doorHEEn. Pas toEn HEt
Huis HElEmaal naar Hun zin was, bEgon HEt tE
kriEbElEn om ook dE tuin aan tE PakkEn. diE lag Er
al dErtiEn jaar bij als EEn EgalE En bEEtjE saaiE,
groEnE grasvlaktE. bEwust, want HEt koPPEl
gElooft niEt in Half wErk. HildE: “bEtEr EvEn
sParEn En dan allEs mEtEEn goEd aanPakkEn.” EEn
zwEmbad was immErs van mEEt af aan dE droom.
dirk: “waarom jE tuin inricHtEn om Er latEr mEt
EEn bulldozEr ovErHEEn tE walsEn?”

Zwem de tuin in

EnkEl dE
scHutting
diE dirk
voor dE
Privacy
timmErdE
rEst nog
van dE originElE tuin
van dirk
luytEn En
HildE Put.

BeWONeRs
dirk luyten (45) zelfstandig interieurbouwer, Hilde Put (40) bediende, lisa
luyten (5)
tuiNOppeRvlakte
18 are, 84 meter diep met verval van 2m10
aaNgelegd
Huis gebouwd in ’94, tuin aangelegd in 2007 door kris blokken allgarden uit
stevoort (www.allgarden.be), zwembadinstallatie de cock E&c uit Hasselt
(www.de-cock.be)
stijl vaN de tuiN
moderne strakke tuin met enkel speelse contrasten die één is met de vormgeving van het huis
WaaR
Heusden-zolder
door frédériquE kalmès
foto‘s xxx
Wat doe je als je zelf geen groene vingers hebt en
toch een tot in de puntjes afgewerkte tuin wil?
Omdat het spaarvarkentje na de bouw eerst wat
moest aansterken, timmerde Dirk rondom een
houten schutting voor wat privacy en lieten ze
vervolgens het gras groeien. Tot Dirk het maaien
beu was en het koppel genoeg gespaard had om
al hun tuindromen in één keer te verwezenlijken,
met de hulp van een tuinarchitect.
Dirk: “Als interieurarchitect wist ik precies hoe
mijn huis er aan de binnenkant moest uitzien, voor
de tuinkant bleef ik teveel steken bij stereotypen.
Onze samenwerking met tuinarchitect Kris Blokken leverde nieuwe verrassende ideeën op waar
we zelf nooit opgekomen zouden zijn.” Hilde:
“We dachten bijvoorbeeld aan cirkels, maar Kris
wist ons al snel te overtuigen dat dat helemaal niet
zou stroken bij ons eerder strakke interieur.” Kris:
“Hilde en Dirk hebben vanuit elke kamer zicht op
de tuin, waardoor hij een verlengstuk wordt van
het interieur. Exterieur en interieur breng je dan
best in harmonie met mekaar.”

niEt Haaks

De tuin maakt halverwege een opvallende knik en
loopt taps toe achteraan. Ook het huis staat niet
haaks op de straat, zodat de bewoners niet helemaal
recht de tuin in kijken. Bovendien is er vanaf de
straatkant tot aan de perceelgrens met de achterbuur een verval van dik twee meter. Niet meteen
de ideale ‘zaadjes’ voor een mooie tuin. Misschien
niet voor het oog van de leek, de specialist – Kris
Blokken- liet de tuin ontkiemen tot een heuse
modeltuin. Hij speelde met het verval door het
zwembad niet pal aan het huis maar middenin de
tuin te plaatsen. Het zwembad begint op dezelfde

hoogte als het huis, maar loopt dan letterlijk over in
de tuin. Dirk: “Zo’n zwembad met overloop kom je
vaak tegen in hotels.” “Ja, zelfs de buren zeggen dat
ze een vakantiegevoel krijgen als ze ons zwembad
horen stromen”, lacht Hilde.
Langs het zwembad werd een muur van steenstrips
gebouwd, voor de privacy. Dirk: “Een aangenaam
pluspunt is dat de stenen de warmte van de zon
reflecteren naar het water. Waardoor het zwembadwater in combinatie met de warmtepomp en
de zonnelamellen in het rolluik beter zijn warmte
behoudt.” De muur werd afgedekt met een inoxplaat, zelfs de stopcontacten zijn in inox uitgevoerd,
onder de plaat verstopte Dirk led-verlichting. “Niet
alleen voor de sfeer, ook voor de veiligheid, zodat
je als het donker is goed beseft dat er hier iets is”
zegt Dirk.
Voor de indeling van de tuin werd in de diepte en
in de lengte gewerkt. De tien gebruikte soorten
beplanting komen ritmisch terug. De bewoners
wilden in hun nieuwe tuin nog zo weinig mogelijk gras. Dirk: “Vroeger liep ik elke week drie uur
achter de grasmaaier aan. Nu doet de tuinploeg
van Kris op die tijd het hele tuinonderhoud en heb
ik er zelf geen omkijken meer naar.” Een bewuste
investering: “Ik heb er noch de feeling, noch de tijd
voor vrees ik,” bevestigt Dirk.

tuinarcHitEct

Hilde: “Begin 2000 zijn we eens op een tuinbeurs
beland, hoewel we toen nog lang niet toe waren
aan een tuinplan. Vele ideëen had ik daar ook niet
opgedaan, ik had wel één kaartje naar huis genomen.” Dat kaartje raakte vergeten in een schuif tot
het koppel acht jaar later wel werk wilde maken van
de tuin. “Vrienden tipten Kris als tuinarchitect en
hoewel we elkaar niet kenden, klikte het meteen”,
bevestigt Dirk. Hilde: “We zaten snel op één lijn.
Achteraf ben ik toch dat ene kaartje nog eens gaan

opvissen en het bleek van Kris te zijn”, lacht Hilde.
Weinig gras en een tuin die aansluit bij het huis,
waren twee van de drie vereisten die de bewoners
aan hun tuin stelden. De derde vereiste was een
zwembad. Dirk: “Dat is ook een van de redenen
natuurlijk waarom de tuin zolang een saaie wei
gebleven is. Waarom zou je planten aankopen
en borders maken als je toch weet dat er een
ooit een bulldozer alles plat komt gooien. Want
zo’n zwembad aanleggen, maakt een puinhoop
van je tuin.”
En: hoe langer je wacht, hoe meer budget uiteraard om een tuin aan te leggen. Hoewel het
voorziene tuinbudget niet overschreden werd,
zijn Hilde en Dirk hun spaarvarkentje toch weer
aan het vetmesten. “We hebben al eens rondgekeken voor nieuwe tuinmeubels. Aan de prijzen te
zien, zullen we ons weer moeten houden aan ons
motto: geen half werk, eerst sparen tot we precies
dat kunnen kopen wat we willen.”

tuintiPs van dE sPEcialist:
kris blokkEn (allgardEn): “lEg EEn
tErras van blauwE HardstEEn altijd
oP EEn bEd van gEstabilisEErd zand,
niEt oP EEn bEtonnEn Plaat. dan kan
HEt vocHt ondEr tEgEls immErs niEt
wEg En looP jE kans dat jE tEgEls ’s
wintErs stukvriEzEn.”
kris: “vEEl mEnsEn mEt EEn diEPE tuin
makEn dE fout dat zE allEEn EEn
zitPlEkjE voorziEn rondom HEt Huis,
waardoor zE altijd mEt Hun rug naar
Hun Huis zittEn. door vErscHillEndE
zitPlEkjEs tE voorziEn kun jE tElkEns
EEn andEr bEEld van jE tuin én jE Huis
krijgEn. “

