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tuin in beeld

De perfecte

harmonie
DE SCHOONHEID VAN DEZE LANDSCHAPSTUIN VALT ONMIDDELLIJK OP. DE RUST
DIE HIJ UITSTRAALT, ERVAAR JE PAS ALS JE ERIN RONDLOOPT EN BLIJKT HOE ALLES
PERFECT OP ELKAAR IS AFGESTEMD. DANKZIJ EEN MINUTIEUS DOORDACHT PLAN
CREËERDE TUINARCHITECT GEERT DHAENENS HIER EEN HARMONIEUS GEHEEL.
TEKST BJÖRN COCQUY T - FOTOGRAFIE VERONIQUE DE WALSCHE

Het sculptuur is een
kunstwerk van de vader van
Geert. Het is gemaakt van
polyester, maar door er een
patina op aan te brengen,
krijgt het een koperachtige
uitstraling. In de achtergrond
een Parrotia persica die altijd
voor een kleurenpracht zorgt.
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De hoeve, het terras en de tuin vormen
een harmonieus geheel. Omdat alles zo
goed op elkaar is afgestemd, ervaar je
hier een enorme rust.

De hangmanden zijn gevuld met Surfinia en Verbena, twee ideale
zomerbloeiers.

De middeleeuwse schorren op het terras zijn van leisteen. Geert voelt
nog altijd de pijn in zijn rug als hij eraan terugdenkt hoe hij ze stuk
voor stuk geladen, gelost en gelegd heeft. Maar hij zou het morgen zo
opnieuw doen.

SPOREN UIT HET VERLEDEN

Het zijn niet alleen de sporen uit het verleden die de recuperatiematerialen hebben die het huis karakter bezorgen. Ook de toepassing
van oude technieken, zoals het voegwerk met daarin stukjes schelp
dragen daartoe bij.

Het gebeurt maar zelden dat er bij het tekenen van de plannen van
een huis al rekening wordt gehouden met de aanleg van de tuin. De
weinige keren dat zoiets toch het geval is, blijkt achteraf telkens de
enorme meerwaarde die dat oplevert. Deze hoeve met landschapstuin in het landelijke Waarschoot (BE) is daar het beste bewijs van.
Tuinarchitect Geert Dhaenens wilde hier het verleden doen herleven
en die lijn trok hij overal heel consequent door. “Voor de bouw van
het huis gebruikte ik enkel oude materialen”, vertelt Geert. “Boomse
pannen, paepesteen, onbehandeld eiken, platines, middeleeuwse
schorren … Stuk voor stuk hebben ze al een heel leven achter de rug
en dat geeft de hoeve een ziel. Die krijg je er met nieuwe producten
onmogelijk in. Het ontbreekt hen ook aan ruigheid en uitstraling.”

GESLAAGDE IMPERFECTIES

Geert vermeed bewust een strakke en overdreven afgewerkte look en
dat is herhaald in de tuin die de hoeve inkleedt. Het hoeft niet allemaal
te perfect te zijn. Het zijn juist die imperfecties die het resultaat zo geslaagd maken. Je herkent ze in de speelse glooiingen in de wolkmassieven van de haag, in de weelderige bloei van de aardpeer, in de natuurlijke rondingen van de beplante zones, in de insprongen naar het terras, in
de niveauverschillen, in de rijke mix van planten, bomen en struiken …
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“Er zit veel
variatie in
het inheemse
groen: de ene
boom verliest
zijn blad
vroeg, de
andere laat;
ook de bloei
varieert”
Geert Dhaenens

De hoeve is nieuw gebouwd,
maar lijkt er al heel lang te
staan. Er zijn alleen maar oude
materialen gebruikt en er zijn
allerlei verwijzingen naar het
boerderijleven van vroeger. Zo
herinnert het grote raam aan de
stalpoorten van weleer.

Geerts zonen hebben een eigen moestuin. Daarin experimenteren ze met allerlei groentesoorten. Zo plantten ze
vorig jaar allemaal oude tomatenrassen aan.
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De traag groeiende, maar enorm bloeiende Japanse rododendron
(vooraan) lijkt hier op het eerste gezicht niet op zijn plaats, maar dat
is slechts schijn. Net zoals de moerbei is hij na ontdekkingstochten in
onze contreien gekomen en in heel wat abdijtuinen geplant.

BUIKGEVOEL

Wat opvalt, is dat al het groen deel uitmaakt van ons erfgoed, net zoals de gebruikte bouwmaterialen. Notelaars, steen- en wintereiken,
hulst, taxus en beukenhaag: ze bepaalden decennialang het uitzicht
van het Vlaamse platteland en worden hier in ere hersteld. Geert
combineerde ze op een zodanige wijze dat er in elk hoekje van de
tuin altijd wel iets te beleven valt. De beplanting is ook precies zo geplaatst dat alles elkaar versterkt en samen knappe zichtassen vormt.
Alles is in balans. “Daar komen geen moeilijke formules of dagenlang tekenwerk aan te pas. Het heeft in de eerste plaats te maken met
passie en met je buikgevoel te durven volgen.”
VIER NATUURELEMENTEN

Dat buikgevoel zegt Geert dat er vandaag nog één iets ontbreekt.
“Met aarde, lucht en vuur – in de korven aan het terras – zijn er
al drie van de vier natuurelementen aanwezig. De aanleg van een

zwemvijver moet het plaatje compleet maken. Dat die er nu nog
niet is, vind ik niet erg. Een tuin moet kunnen groeien en evolueren.
Eens de zwemvijver er ligt, zal hij op zijn heel eigen manier helemaal feng shui zijn: een plek waar we ons prettig voelen, rust vinden
en energie en inspiratie opdoen.”
•

IDENTIKIT
BEWONERS:
OPPERVLAKTE:
ONTWERP EN AANLEG:
BASISBEPLANTING:
GEBRUIKTE MATERIALEN:
INDELING:
GRONDSOORT:
JAAR VAN AANLEG:

gezin met vier kinderen
3.600 m²
Geert Dhaenens
gras, haagstructuur, bomen en struiken
Belgische platines en middeleeuwse schorren
oprijlaan met voortuin, achtertuin met
moestuin en natuurlijke omheining
zwarte moerasgrond
2006
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UITGELICHT

Engelse accenten

Hagenmix

De tuin heeft verschillende Engelse
accenten. Sommige, zoals de hangmanden,
springen meteen in het oog. Door wat
meer afstand ten opzichte van de gevel te
bewaren, is er een betere luchtcirculatie
en die vermindert het risico op ziektes.
Een andere eigenschap van een Engelse
tuin is iets subtieler aangebracht. Het gaat
om de manier waarop het niveauverschil
trapsgewijs is weggewerkt om niet te fel te
bruuskeren. De glooiing in het gazon, met
het diepste punt in het midden, merk je
alleen op met een kennersblik.

Een bijzondere eigenschap in deze tuin
is de mix van hagen. Je treft hier zowel
taxus, hulst als beukenhaag aan. “Zoals het
hoort binnen dit concept, zijn het allemaal
inheemse soorten. Door te variëren, ontstaat
een enorme dynamiek”, vertelt Geert.
“Niet alleen heeft elke soort zijn specifieke
bladvorm, maar ze hebben ook allemaal
een verschillende groentint. Bovendien
verkleuren ze op een andere manier en
zorgt het goudbruine van de beukenhaag
vanaf de herfst voor een speciaal effect.”
Nog opmerkelijk is dat de haagstructuur
uit een dubbele rij bestaat. Die heeft een
enorme aantrekkingskracht op vogels die er
een perfecte broedplaats in zien. Er vliegen
hier niet alleen mussen en merels rond,
maar ook allerlei mezen, spechten …

