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Geen pronktuinen, 
wel gebruikstuinen
Theoretische kennis vergaarde hij in zowel binnen- als buitenland, net als de jaren praktijkervaring
die daarop volgden. Een lang maar vooral leerrijk parcours waar hij elke dag weer de vruchten van
plukt. Pas in de zomer van 2010 richtte tuin- en landschapsarchitect Floris Steyaert (30) een eigen
ontwerppraktijk op. Van zijn voorkeur voor privétuinen maakte hij zijn specialisatie. De schetsen krij-
gen vorm in hartje Brussel maar komen pas echt tot leven in de meest uiteenlopende omgevingen:
achter huizengevels in de stad maar net zo goed op de buiten. Floris Steyaert vertrekt steeds van-
uit de bestaande kwaliteiten van zowel kleine stadstuintjes als grote landelijke domeinen.

Uitgebreide plantenkennis
De kiem van zijn passie voor tuinen en
planten werd gelegd tijdens de studieja-
ren aan de Erasmus Hogeschool Horteco
in Vilvoorde. De vakantiejobs die Floris
Steyaert in het kader van zijn opleiding
deed bij Wirtz in Schoten en bij Vaste
Plantenkwekerij Jan Spruyt in Buggen-
hout hebben het vuur alleen maar aange-
wakkerd. Na het behalen van zijn diploma
tuin- en landschapsarchitectuur volgde de
verhuis naar het Verenigd Koninkrijk,

waar hij twee jaar lang in de tuinen van
Wisley  aan de gerenommeerde The
Royal Horticultural Society de handen uit
de mouwen stak. “Engeland is en blijft
het walhalla voor tuinliefhebbers. Samen
met een internationale mix van studenten
woonde ik in een uitgestrekt park waar ik
alle facetten van tuinieren en tuinbouw
ontdekte. Elke drie maanden kwamen we
in contact met de verschillende discipli-
nes binnen tuinbouw: fruit, serrebouw,
rotstuinen,… Een schitterende tijd waarin

ik ontzettend veel leerde over planten-
soorten waar ik voordien nooit van had
gehoord. De kennis die ik daar vergaarde,
heeft mijn manier van ontwerpen zonder
meer beïnvloed. Ik kan het elke afstude-
rende tuin- en landschapsarchitect aanra-
den.”
“Als tuinarchitect is die extra bagage voor
mij een enorme troef, dat blijkt nog elke
dag”, aldus Floris Steyaert. “De rijkdom
aan flora is wel zodanig groot dat het een
onbegonnen zaak is het hele spectrum te

7



kennen. Dat hoeft ook helemaal niet. Al-
leen is het zo dat wie over een uitge-
breide plantenkennis beschikt
automatisch ook meer inzichten krijgt in
de juiste combinaties op de juiste plaats.
Wat niet betekent dat alle tuinen die ik
ontwerp vol kleurrijke borders staan. Inte-
gendeel, de ruimtelijke indeling primeert.
Daarna gebeurt de invulling met de plan-
ten. Veel hangt af van wat de klant precies
wil: wenst hij een eenvoudige tuin die
makkelijk te onderhouden is, dan houd ik
het ontwerp liever sober zodat de vor-
mentaal op termijn even sterk voelbaar
blijft en de tuin er niet als een jungle gaat
uitzien.”

Private tuinen
Voor zijn vertrek naar The Royal Horticul-
tural Society won Floris Steyaert samen
met landschapsarchitect Bjorn Gielen de
ontwerpwedstrijd voor het Ursulineplein
in Brussel. Na twee jaar Engeland kon hij
via het Leonardo Da Vinci mobiliteitspro-
ject Eurodesign acht maanden buiten-
landse stage lopen in Lyon, bij Atelier
Anne Gardoni. “Een ontzettend boeiende
ervaring, niet enkel op werkgebied”,
aldus de dertiger uit Brussel. 

“De ontdekkingstocht van hoe andere
steden omgaan met groen in publieke
ruimtes kan voor een landschapsarchitect
alleen maar verrijkend werken.” 

Ook na zijn studies en buitenlandse stage
waagde Floris Steyaert zich niet meteen
als zelfstandige op de arbeidsmarkt. Hij
verkoos om eerst werkervaring op te
doen bij een bekend tuin- en landschaps-
architectenbureau. “Ik had het geluk drie
jaar in het team van Erik Dhont te mogen
meedraaien. Een grote naam die al heel
wat boeiende projecten realiseerde. Als je
daar dan als beginnend tuin- en land-
schapsarchitect voor kan werken, is dat
een kans die je met beide handen moet
grijpen.”

“Door de mix van theoretische kennis en
praktijkervaring in de meest uiteenlo-
pende omgevingen ontwikkelde ik in de
voorbije jaren een eigen visie op tuin- en
landschapsarchitectuur. Ik ben er zeker
van dat mijn toekomst als tuin- en land-
schapsarchitect voornamelijk in het ont-
werpen van private tuinen ligt. Zij spreken
me vooral aan omdat je sterker met het
project bent verbonden. Wat publieke

ruimtes voor mij wel interessant maken, is
de complexiteit om één ruimte te ontwer-
pen voor verschillende gebruikers.”

Multidisciplinair
Vorig jaar is Floris Steyaert gestart met
een eigen ontwerppraktijk. Acht hoog, in
hartje Brussel, deelt hij nu een gehuurde
kantoorruimte met twee bevriende leef-
tijdsgenoten: Bjorn Gielen van land-
schapsarchitectenbureau Landinzicht en
Stephane Damsin van Ouest architecture.
“Die voortdurende interactie levert vaak
interessante kruisbestuivingen op, in som-
mige gevallen vloeit daar al eens een sa-
menwerking uit voort. Sowieso kan het
nooit kwaad om af en toe feedback te
krijgen van mensen die met gelijkaardige
dingen bezig zijn.” 

“Het multidisciplinaire aspect in ons be-
roep wint trouwens aan belang: door van-
uit verschillende disciplines samen aan
één totaalproject te werken, kom je tot
een beter resultaat. Ik vind het interessant
hoe in dit land de aandacht voor het be-
roep van tuin- en landschapsarchitect de
laatste jaren weer wat is toegenomen.
Dan denk ik bijvoorbeeld aan projecten
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waarbij architecten steeds vaker ook land-
schapsarchitecten in het verhaal betrek-
ken, specifiek voor de buitenruimte.”

Eigen stijl
Gebonden aan één of andere stijl is Flo-
ris Steyaert naar eigen zeggen niet. “Stijl
is trouwens niet altijd zichtbaar, die kan
even goed in de manier van aanpak lig-
gen. Elke tuin is anders, een nieuw ver-
haal, geplaatst in een nieuwe  context.
Toch pak ik elk project op dezelfde ma-
nier aan. Niet meteen voor een wit blad
gaan zitten en er naar staren tot je een
eerste lijn trekt. Conceptmatig werken,
daar draait het om: wat is de context en
de historische waarde van de site? Het
antwoord daarop kan je soms heel ver
helpen in het ontwerpproces. Eenmaal
het basisconcept er is, kan men daar de
wensen van de klant in verwerken. Een
goed evenwicht tussen esthetiek en func-
tionaliteit draagt het hele ontwerp.”

“Ik ga voor een pragmatische aanpak met
een juiste materialisatie. Hierbij speelt
creativiteit een belangrijke rol. De een-
voud brengt rust in de tuin. Je hoeft niet
altijd af te wijken van de bestaande waar-

den en kwaliteiten. Ik heb het gevoel dat
men soms te hard zijn best wil doen om
toch maar z’n stempel te kunnen drukken.
Door ingrediënten uit de omgeving in het
project te herbruiken vervagen de per-
ceellijnen waardoor de tuin zich ook ster-
ker aansluit op zijn bestaande context.”

De ideale tuin
Als we Floris Steyaert mogen geloven,
heeft iedereen zijn eigen visie over hoe
de ideale tuin er nu precies zou moeten
uitzien. “Alles draait om de beleving, dat
geldt zowel voor stads- als landschaps-
tuin. Mensen moeten er in de eerste
plaats kunnen genieten, voor hen is het
een extra leefruimte. Ook het gevoel van
een tuin te zien groeien, is voor veel men-
sen een zalige gewaarwording. Een ont-
werp is gebaseerd op een goede dialoog
tussen klant en ontwerper. Een denkpro-
ces dat je tijd moet geven en waaruit
nieuwe ideeën kunnen groeien.”

“Anderzijds, als je bij elk ontwerp hals-
starrig vasthoudt aan de specifieke wen-
sen van de opdrachtgever ga je jezelf
teveel beperkingen opleggen en durf je
op de duur niet meer buiten de lijntjes

kleuren. De klant vraagt niet voor niets
een tuinarchitect om naar creatieve oplos-
singen te zoeken. Misschien neem je een
risico door af te wijken van zijn oorspron-
kelijke ideëen maar je moet toch ook
weten dat het onze hoofdtaak is de klant
te verrijken met nieuwe inzichten op basis
van onze kennis en ervaring.”

Maquettes
Tuin en woning zijn onlosmakelijk met
mekaar verbonden. Wat niet belet dat er
qua stijl gemengd kan worden, vindt Flo-
ris Steyaert. “De combinatie van een he-
dendaagse vormgeving opgebouwd met
klassieke materialen kan juist zeer boei-
ende resultaten geven. Veel belangrijker
is de vraag: hoe beleef ik mijn tuin vanuit
de woning? Wat zijn de zichten op de
tuin, en hoe kadreer je deze vanuit de ver-
schillende leefruimtes. Het is bijvoorbeeld
interessant om vanuit de woonkamer een
totaal ander zicht te hebben dan vanuit
de keuken. Maar eenmaal je in de tuin
rondloopt, moet alles in elkaar over-
vloeien zodat de rust bewaard blijft.”
“Het feit dat een klant over minder bud-
get beschikt, maakt de uitdaging er voor
mij niet minder interessant op. Eerlijk ge-
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zegd houd ik daar bij het uittekenen van
het plan weinig rekening mee omdat ik
wil vermijden dat mijn visie hierdoor
wordt ontkracht. Het is pas bij de verdere
uitwerking van het plan dat het budget-
tair aspect naar boven komt. De prijs kan
op verschillende manieren gedrukt wor-
den: in de keuze van materialen, de
grootte van de bomen, enzovoort, maar
wel steeds met behoud van het concept.”

“Eén van de moeilijkere aspecten is het
vertalen van het ontwerp aan de klant.
Aan de hand van maquettes geef ik dui-
delijk weer hoe de verschillende ruimtes
en volumes zich tegen over elkaar verhou-
den. In die maquettes kruipt heel veel
werk maar het is een nuttig instrument
doorheen het gehele ontwerpproces.”

Groene stad
Tuin- en landschapsarchitect Floris Stey-
aert stelt zich vragen bij de stelling dat
Brussel de groenste stad van Europa is.
“Ik ben het er mee eens dat het Brussels
gewest veel groen heeft, maar binnen de
vijfhoek is daar weinig van te merken. De
groene ruimtes zijn ongelijk verdeeld. De
rand is zeer groen maar voor iemand die
in hartje Brussel woont is het vaak een
hele eind wandelen naar het dichtstbij-
zijnde park."
"De introductie van meer groen in de
straat is bevorderlijk voor de leefbaarheid
van een stad. In de wetenschap dat hier
binnen tien jaar 170.000 mensen zullen bij
komen, moet daar dringend iets aan ge-
daan worden. Niet alleen meer groen
maar ook multifunctionele publieke ruim-
tes. Een plein met bomen dient als par-
king maar kan evenzeer als marktplaats
functioneren.”

“Niet iedereen heeft een eigen tuin. Van-
daar de noodzaak om voldoende aan-



dacht te besteden aan de wijze waarop
men openbare ruimtes in een stedelijke
omgeving aankleedt. Pleinen en parken
moeten plekken zijn waar mensen kunnen
naar toe trekken wanneer ze willen ont-
spannen en genieten, op welke manier
ook.”

Werfbezoeken
Voor de uitvoering van zijn ontwerpen
vertrouwt Floris Steyaert op de tuinaanne-
mers waarmee hij samenwerkt, vaklui die
hij doorgaans selecteert op basis van eer-
dere realisaties. “Meestal komen die uit
de streek waar het project zich bevindt. In

het begin is het even zoeken naar de
juiste partners maar eenmaal gevonden,
blijf je op die vakmensen een beroep
doen. Doorgaans zijn dat tuinaannemers
die kunnen ‘lezen’ waar ik met mijn ont-
werpen naar toe wil, waardoor het eindre-
sultaat perfect overeenstemt met wat ik
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aan de tekentafel voor ogen had. Een
juist ontwerp dat slecht wordt uitgevoerd,
verliest automatisch zijn waarde. Een
goede communicatie is daarbij onont-
beerlijk, zowel voor als tijdens de werk-
zaamheden.”

Divers cliënteel
“Het feit dat ik voornamelijk met privé-
tuinen bezig ben, maakt dat mijn cliën-
teel heel divers is: zowel jonge als
oudere mensen, vaak met uiteenlo-
pende budgetten. Om maar te zeggen
dat geen enkele opdracht identiek is,
wat ik alleen maar toejuich. Bovendien

heb ik projecten lopen van de kust tot in
Brussel, met andere beplantingsmoge-
lijkheden voor elke streek. Door die
nieuwe locaties leer je ook andere kwe-
kerijen kennen. Zeker in het begin steek
je daar veel tijd in, maar dat vind ik niet
erg. Investeren in kennis is nooit verlo-
ren. Regelmatig koop ik vakliteratuur
over tuinlandschapsarchitectuur, maar
het bezichtigen van andere tuinen is ui-
teraard nog interessanter. Door veel
rond te kijken ontstaan er nieuwe
ideeën. Anders riskeer je toch maar vast
te roesten in vaste denkpatronen en dat
wil ik ten allen prijze vermijden.”

Jonge projecten
“Elke periode kenmerkt zich door één of
meerdere generaties tuinarchitecten.
Straf hoe sommigen hun tijd vooruit
waren door tuinen te ontwerpen die na al
die jaren nog steeds hun waarde bewijzen
en niets aan schoonheid hebben inge-
boet. Momenteel kan ik enkel refereren
aan jonge projecten die met de jaren
meer vorm moeten krijgen. Dat een tuin
evolueert, vind ik dan ook een boeiend
aspect. Ik hoop binnen 30 jaar met veel
voldoening te mogen rondwandelen in
de tuinen die ik vandaag ontwerp.”

(Projectfoto's: © Bram Belet)


