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DE STRAKKE STADSTUIN
FLORIS STEYAERT (30)

‘Het is een fabeltje dat er in de grootstad geen werk is voor 
een tuinarchitect. In een drukke stad als Brussel wordt net
meer aandacht besteed aan pleinen en parken, en boven-
dien schuilen achter al die gevels vaak parels van privétui-
nen. Maar er is nog veel werk voor de boeg. Historische
sites, drukke verkeersassen of een verloederd stadspark?
Het is allemaal even boeiend voor een landschapsarchi-
tect.’
‘Sinds vorig jaar ben ik zelfstandig tuin- en land-
schapsarchitect, met een specialisatie in privétuinen. Deze
tuin was een van mijn eerste opdrachten. Hij ligt op een
plek waar veel rijk begroeide stadstuinen aan elkaar gren-
zen, omzoomd door hoge herenhuizen. Het lijkt bijna

alsof de tuinen in elkaar overlopen. Het is een collage, een
microlandschap.’
‘Het project zelf is opgebouwd uit een reeks trapezia die
plaatselijk met zichtbeton werden opgegoten. Ze vormen
een groot vlak dat als terras kan dienen. De vormentaal
werd ook doorgetrokken in de verschillende uitsparingen,
met sierlijke bladtexturen die een interessant contrast
vormen. In dat contrast zit ’m de sterkte van dit ontwerp,
vind ik.’
‘Elke tuin vraagt om een ander soort planten. In deze
strakke tuin heb ik veel met varens en bolgewassen
gewerkt. De drie bomen zorgen voor een speels schaduw-
effect over het terras. Hun transparante kruin creëert een

natuurlijk scherm. Een waterpartij maakt het helemaal
af. De impact van het water is gigantisch: het slorpt al het
stadsgeluid op. Doordat de leefruimte van de bewoners op
de eerste verdieping ligt, kijken ze neer op de tuin en func-
tioneert het water als een spiegel voor het groen.’
‘Als kind was ik al gefascineerd door tuinen en planten. Ik
heb het geluk gehad dat ik na mijn studies naar Engeland
kon, nog altijd het mekka voor tuinliefhebbers. Ik heb er 
twee jaar gewerkt voor de Royal Horticultural Society in
de tuinen van Wisley. De kennis die ik daar heb vergaard
heeft mijn manier van ontwerpen zeker beïnvloed. Ik kan
het elke afstuderende tuin- en landschapsarchitect aanra-
den.’
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