Tuin Jonas D’hoore

Decor voor
quality time
De perfecte oplossing uitgedacht door oude vrienden

De eigenaars wilden een tuin zonder zorgen, met een inrichting die hen vooral quality
time gunt, een tegengewicht voor hun harde werken. Een samenwerking tussen vrienden van vroeger, de ene ondertussen tuinaannemer de ander tuinarchitect, maakte hun
tuindroom waar.
Tekst: Marc Verachtert | Fotografie: Guy Obijn

A

ls drukke tweeverdieners in de horeca zijn deze tuineigenaars op ruimte en rust gesteld. Tuinwerk is niet echt hun
ding. Zodra hun huis in Varsenare nog maar in de steigers
stond, klopten ze daarom aan bij een tuinaannemer. Bart
Monbaliu moest het voor hen allemaal in orde maken. Natuurlijk met
terugkoppeling naar hen en volstrekt naar hun zin. Omdat de opdracht
zo specifiek was - de tuin moest tegelijk strak zijn, toch aansluiten bij
de pastoriestijl van de woning en hen op het lijf geschreven zijn- ging
Bart op zijn beurt te rade bij een tuinarchitect. Niet zomaar een, maar
Jonas D’hoore van ‘Creatief in Groen’. Ze kennen elkaar van op de
schoolbanken. Na hun middelbare tuinbouwstudies gingen ze echter elk
hun eigen tuinweg. Bart die van aannemer en Jonas die van een verdere
opleiding tot tuinarchitect met daarna nog flink wat praktijkervaring op
het gebied van plantenkennis en ontwerpen bij betere bedrijven. Opdrachten als deze brengt het duo regelmatig terug samen. Ze weten wat
ze aan elkaar hebben en het resultaat is steeds schitterend. Zo ook hier.
De tuin schittert door de wijze waarop hij alle aandacht naar de voor
de eigenaars twee belangrijkste plekken trekt: het ontbijtterras naast de
woning en het zwembad met aansluitend zonneterras in het verlengde
van de woonkamer.

Bijzondere zichtlijnen
De kracht van verleiding begint al op het voetpad. Als ‘opener’ tussen de
manshoge taxushaag fungeren een gedetailleerd en naar eigen ontwerp
uitgevoerde tuinpoort annex tuindeur. Ze vormen de formele scheiding
tussen openbaar en privédomein, maar laten door de gedoseerde openingen en het fraaie lattenwerk toch inkijk op een kwaliteitsvol voorplein
met parkeergelegenheid. Een intiem toegangspad, knisperend onder de
voeten, gaat als sfeerschepper naar de gezellig ingerichte woning. De
beplanting steunt, maar domineert niet. Ze bestaat uit een evenwichtige
mix van onder andere Gaura, herfstanemoon en Geranium met een accent van de vormrijke kardinaalsmuts (Euonymus alatus) en een rijkelijk
bloeiend rozenduo ‘Guirlande d’ Amour’.
In het verlengde van de woonkamer ligt een druk gebruikt zonneterras,
maar voor alles een langgerekt zwembad. De grijsblauwe bassin spiegelt
naargelang dag en uur, zon, wolken, sterren en maan, maar nodigt het
tegelijk uit om de zorgen van de dag weg te spoelen en de spieren terug
in hun plooi te krijgen. Niets dat de aandacht afleidt. Links en rechts van
het minutieus overloopzwembad, accentueren tot kubus gesnoeide Ilex
crenata de breedte, maar ook lengte van de waterpartij. Het eindpunt
blijft gissen, want achteraan verdwijnt het water onder een zwevend op-
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Alle tuinelementen zijn er op gericht om het
ochtendterras en het zwembad met zonnehoek
alle aandacht te geven.

Een zwemvijver biedt zoveel meer dan een
traditioneel zwembad; waar een zwembad
zich enkel als een vierkante egaal blauwe
watermassa aftekent in uw tuin, overstijgt
een professioneel gebouwde zwemvijver
deze in persoonlijkheid en klasse.
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gestelde plantenbak gevuld met lampenpoetsersgras. Een huzarenstukje
dat uiteindelijk zijn oplossing vond in daktuintechnieken. In de achterliggende border wordt het lampenpoetsersgras in soort en volume herhaald,
kwestie van het zicht ook hier te sturen.

Planten als kader
De omkaderende tuin schittert in soberheid, maar tegelijk in visie en
vakmanschap. Het hoogteverschil van ongeveer een halve meter werd
kundig uitgevlakt in tuinbrede gazons die de komende jaren hun kindvriendelijk karakter volop ten toon zullen mogen spreiden. De spruiten
van het jonge gezin zijn nu net geen twee en vijf jaar oud. Accenttrappen snijden de gazons overlangs door, het lijkt alsof ze het zwembad in
de tuin verankeren. Dat is natuurlijk pure fictie. Ze zijn bedoeld om het
hoogteverschil in de achtertuin elegant weg te werken en tegelijk de niet
zo gunstige lengte en breedte van het perceel visueel bij te sturen. Zelf
verdwijnen ze in de rustige, gemakkelijk te onderhouden randbeplanting
met een dominantie van pluimhortensia ‘Limelight’ en hoog boven zich
een leischerm van Pyrus calleryana 'Chanticleer'.
Deze plantencombinatie sluit zich ook rond het ochtendterras, met gastvrij
meubilair, mee bepaald door tuinaannemer en -ontwerper, kwestie van
het passend te hebben. Een juiste keuze van kader en invulling zo blijkt,
want hier wordt ondertussen hele wat meer ‘quality time’ beleefd dan
alleen maar samen en uitgebreid ontbijten. Het is een rustplek op zich
geworden. Tuinwerk? Dat bleef voor de tuinaannemer. Hij zorgt er voor
dat het gazon kortgeschoren blijft en heesters en bomen doen waar ze
goed in zijn: groeien en de tuin tot een vrijetijdsparadijs maken. •
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the finest selection of natural stone
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maandag-vrijdag: 9u00-17u00
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