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ffi Tuinen taten zich niet kopiëren. Etke

tuin moet een eigen verhaal vertetten
en de wensen van de eigenaar vervutlen.
Een ontwerp is daarom gebaseerd op
diatoog tussen eigenaar en ontwerper.

ffi Een tuin draait rond beleving en
nodigt uit tot genieten. Het is een extra
leefruimte.

ffi Door het herhaten van etementen
uit de omgeving vervagen de grenzen
tussen de percelen, terwr.lt niet binnen
de perkjes gehouden ptanten de harde
tijnen in een stadstuin verzachten.

X Open voegen in het terras laten
regenwater terugvloeien naar de natuur
en maken dure afwatering overbodig.

ffi Getuid van zacht kabbetend water
verricht wonderen: het werkt rustgevend
en drukt storende getuiden naar de
achtergrond.

lL

feelr No [71|oN rN furN-reecr,n r



CC
Deze tuin bij een gezinsrvoning vormt één geheel met de

aansluitencle stadstuintjes. Elke tuin heeÍt zijn eigcn karakter
en sfeer, u,aarbij tuinmuren voor de nodige intimiteit zorgcn.
Or.ergroeiende bomen, stntiken en klimplanten zorgen \roor
eenheid. Het tuinniveau sluit aan bij dat van de kelder. Op de

eerste verdieping vergroot een balkon cle leeÍiuimte als een

o\.erganÉï tussen binnen en buiten. Iien trap, or.ergroeid met
rveelclerige klirnhortcnsia (I\drangea petiolaris), brengt de

bezoel<er in de tuin. Ik galde tuin een vrij sterke architecturalc
r.ormgeling, die contrasteert met het organische karakter van
cle beplanting. Voor het terras combineerde ik zes aÍTonclerlijke

geonretrische figuren van gepolijst beton. De uitsparinplen
tr-rssenin s'erden aar-rgeplant rnet een assortiment aan bloeiende
heesters en vaste planten rnet onder andere akelei (Aquikgia),
Agaparrthus. hortensia (Í\drangea) en varens, to"'erhazclaar
(Hanamelis) en l'ilturnun. Ze z.orgen voor een samenspel van
kleuren, te\tLlrelr, \'ormen en gcrlren en tckcnen levendige
schadurien op het beton. In dc tuin staat slechts één boom,

een blazenboom (Koelreuteria paniculata). 'legen de zuidermuur
plaatstc ik een s aterbassin r.an l-retzelfde beton. FIet r.vatervlak

rveerspiegelt de *ingerd (Parthenocissu.s), die tegen de muur
opklirnt en geett claarmee een bijkomende dirnensie aan dc tr.rin.

Met een kleine Íbntcin bracht ik berveging in het lvater en drukte
ik de tvpi s che' rn a ar n iet;|!rffil::-::ïi:r'en de s tad s sel u iden
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Ftoris Steyaert (32), zetfstandlg
tuin- en [andschapsarchitect,
bureau Floris Steyaert, Brusset.
Studies: tuinbouwcuttuur
(Wistey gardens, Londen,
2006) en Bachelor Tuin- en
landschapsarchitectuur (2003).

Laureaat skatepark Ursutinenptein
samen met bureau Landinzicht,
Brusse[ (2003), en nominatie
Best Private Ptot, lnternational
Award for Garden Architecture
(Oostenrijk, 2012).
www.f lorissteyaert.be
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