dossier

De zuiderse tuin

volgens Studio Verde tuinarchitectuur
tip

Geef de tuin een tijdloos karakter en vermijd overdaad.
Laat een tuinarchitect het maximale uit uw tuin halen.

Wens klant?
Studio Verde: “De tuin ligt in het verlengde van een vijf meter breed
rijhuis. Een onderhoudsvriendelijke tuin was dan ook van primordiaal
belang. Bij de verbouwing van de woning stond het maximaal benutten
van de ruimte centraal en die filosofie heb ik doorgetrokken naar de
tuin. Dat resulteert onder andere in een zitbank, die tevens fungeert als
tuinberging. Het moest een praktische tuin met contrast worden zonder
scheerwerk en haagjes. Het leven is al druk genoeg.”

Concept?
Studio Verde: “Tijdens de inventarisatie van de tuin ontdekte ik aan de
lijve dat het er heel warm kan worden. Ik heb van die randvoorwaarde
een voordeel gemaakt en erop ingespeeld door te werken met bepaalde
materialen, kleuren en planten. De tuin heeft een zeer zuiderse look,
maar toch is geen enkele plant mediterraans. Ik opteerde voor lichtbruin
grind, meerstammige robuuste en willekeurig ingeplante bomen en geen
gazon. Voor de beplanking koos ik voor ipé, een Braziliaanse houtsoort
die mooi vergrijst waardoor je de nerven goed kunt zien en die bovendien
onderhoudsvriendelijk is. Ik combineerde vaste planten en bolgewassen,
een mengelmoes van groen en bloemen zodat er altijd iets in bloei staat.
De assymetrische catwalk accentueert de lengte van de tuin en vormt
het verlengde van de centrale binnengang. Die lijn moest ik doortrekken
en door te kiezen voor ruwe beplanting en groenblijvende hoogstructuren
bracht ik contrast in de tuin.”
Tuin anno 2012?
Studio Verde: “Ondertussen hebben we geleerd uit de fouten van de
jaren tachtig en negentig. Toen wou men te veel op een te kleine plaats
en trok men de tuin los van de woning. Nu maakt de tuin deel uit van
de totale architectuur waarbij vertrokken wordt van de omgeving, van de
levenswijze van de bewoners … en waar er een goede samenwerking is
tussen de architect, de interieurarchitect en de tuinarchitect. Door contrast
te durven steken in de tuin, versterkt de architectuur en die tendens zal
zich de volgende jaren verder zetten.”

Tuin-ID

Fotografie: Studio Verde
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Tuinarchitect: Studio Verde
Oppervlakte: 150 m 2
Beplanting: bomen en heesters (Quercus ilex,
Osmanthus burkwoodii, Amelanchier lamarckii, Gleditsia triacanthos ‘Schademaster’),
siergrassen (bv: Bouteloua gracilis, Sporobolus
heterolepis, Stipa tenuiissima), vaste planten
(bv: Echinacea pallida, Echinacea purpurea
‘Pica Bella’, Erigeron karvinskianus, Gaura
lindheimeri ‘Whirling Butterflies’, Kalimeris
incisa, Verbena bonariensis) en bolgewassen (Allium sphaerocephalon en Quamassia
quamash)
Meubilair: ontwerp van de tuinarchitect
Kostprijs: niet gebudgetteerd
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Tips

voor de zuiderse tuin
1. Paarse schaduw
De Purple Waikiki parasol van Jardinico geeft de tuin een
extra zomers tintje. De parasol opent snel en is gemakkelijk te kantelen met het handige draaisysteem.
(135 euro • www.jardinico.be)
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2. Vlees à l’orange
Barbecuemerk indu+ brengt kleur
in de ServeBoy collectie. De
gekende kooktrolley uit hoogwaardig composiet en massief
notelaarhout is nu verkrijgbaar
in warm oranje. Nieuw is de
teppanyaki kookplaat op inductie, waardoor de kookplaat in een
mum van tijd warm is en de temperatuur zeer nauwkeurig te regelen is. (Trolley
Serveboy Unico 2450 euro (incl. massief houten snijplank in
notelaar, flessenhouder en kwalitatieve beschermhoes), kookplaat
indu+ 580 teppanyaki op inductie 2650 euro • www.induplus.eu)
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3. Stadskleur
Ontwerper Chris Mestdagh bedacht voor BOSS Paints twintig
nieuwe kleurtinten. Inspiratie voor zijn World’s Park-lijn haalde
hij in het bruisende New York, een melting pot van culturen
waardoor ook deze prachtige zuiderse tinten (Bandshell,
Fountain en Brick Brown) niet mochten ontbreken in zijn
outdoorcollectie. (28,11 euro/liter • www.boss.be)
4. Luxezetel
De NETWORK sofacollectie van RODA combineert een
teakhouten frame met een bekleding in weerbestendige
gordelstructuren. De collectie bestaat uit banken, stoelen, een
salontafel, tuinbanken, ligstoelen, een ligbed met wielen en
teak bar voor handdoeken voor het ultieme vakantiegevoel.
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(prijs op aanvraag • www.rodaonline.com)

blinkt uit door zijn pure vorm en is voorzien van een weerbestendig kussen. (sunlounger 3.990 euro, kussen 590 euro, excl. btw • www.viteo.at)
6. Lavapot
De schalen van de Lava Collection van Domani zijn met de hand
gemodelleerd in een ruw mengsel van terracotta en lava. Ze zijn
verkrijgbaar in verschillende maten en vormen en de binnenzijde kan
voorzien worden van een witte of rode keramiekafwerking. (vanaf 340
euro • www.domani.be)

7. Kokoswand
Haal de tropen in huis met de Coco groenschermen van Special
Fences. De schitterende, natuurlijke kokoswand kan bovendien met
verschillende soorten klimplanten begroeid worden. (vanaf 97 euro,
Coco Paneel 90 x 180 x 4 cm • www.specialfences.be)

8. Gezellige tegel
Vierkant of rechthoekig? De Kera Linea van tegelspecialist Xtirio by
Marlux is verkrijgbaar in drie formaten (40 x 40 cm, 60 x 60 cm en
80 x 40 cm) en zes kleuren, zoals deze Cosy Grey. De gestraalde
betontegel met natuurlijke uitstraling heeft een M-Coat Protection en
is daarom een erg duurzame terrastegel. (36 euro/m² - 47 euro/m²,
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excl. btw • www.xtirio.com)

9. Houten schuiver
Timeless Wood vervaardigt diverse types van tuinpoorten, zoals deze
schuifpoort uit cederhout. Cederhout heeft een stevige en veerkrachtige
structuur en na verloop van tijd krijgt het hout een natuurlijke grijzige
kleur. (prijs op aanvraag • www.timelesswood.be)
10. Italiaanse vloerlamp
Uiterst decoratief en puur Italiaans design: de Demì
Outdoor buitenlamp van Officinanove. Deze lamp
is verkrijgbaar in 190 verschillende RAL kleuren,
zodat u de buitenlamp kan aanpassen aan de
tuintinten. (prijs op aanvraag • www.officinanove.it)

5. Loungelijn
Oostenrijks outdoormerk VITEO lanceert de HOME collectie met
heerlijk meubilair uit teak en roestvast staal. Deze sunlounger
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