
zoekt tuin
BIJ EEN NIEUWBOUWWONING MET KARAKTER EN EEN VROUW DES 

HUIZES MET EEN STERKE WIL, HOORT EEN EIGENZINNIGE TUIN. GEEN 
EXEMPLAAR VOL SAAIE GRASSEN, WEL EEN VROLIJK GEURENDE TUIN DIE 

MEE EVOLUEERT OP HET RITME VAN DE SEIZOENEN. OF EEN TUIN  
ZOALS JE DIE VANDAAG NOG ZELDEN ZIET.

TEKST SOPHIE ALLEGAERT

FOTOGRAFIE VERONIQUE DE WALSCHE

Nieuw 
        huis

De tuin is nog vrij nieuw, maar toch lijkt het alsof deze er altijd al 
geweest is. Dat komt onder meer doordat Ria geïnvesteerd heeft in 

oudere bomen, waardoor de tuin meteen een volwassen indruk wekt.

3534  tuin in beeld 



“Sommige planten  
en bloemen doen het 

beter op de ene plek dan 
op de andere, dus ik  

blijf proberen”
Ria
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CONSEQUENTE EIGENARES

Dat Ria weet wat ze wil en van geen kleintje vervaard is, weet on-
dertussen elke werkman die ooit voor haar aan de slag was. In het 
mooie Sint-Martens-Latem liet ze immers een nieuwbouwwoning 
optrekken die eruitziet alsof ze er altijd al stond. Onwetende passan-
ten menen zelfs dat de vrouw des huizes een oude schuur vakkundig 
ombouwde. Niets is echter minder waar. Het hele huis werd nieuw 
opgetrokken en zijn doorleefde look heeft het aan zijn recuperatie-
materialen en zijn consequente eigenares te danken. Een aanpak 
die meteen ook een aantal beperkingen met zich meebracht. “De 
voorraden van zulke oude materialen zijn niet eindeloos, dus moest 
Stefaan Willems, de tuinarchitect die Greenarchitects runt, zich be-
helpen met wat ik vond.”

GEVULDE WENSENLIJST

Naast dit alles had Ria nog een aantal eisen, een goed gevuld lijstje 
zelfs. “Ik wou geuren, kleuren en bloei. Zodat je, als je naar buiten 
kijkt, meteen weet in welk seizoen je zit. Heel veel seizoenskleu-
ren dus. Geel enkel in de lente en dieprood enkel in de herfst. Geen 
grassen, coniferen of taxussen, wel bloeiende bloemen, veel bloemen. 
Kwestie van meteen ook bijen, insecten en vlinders aan te trekken. 
“Als ik een vlinder zie, springt mijn hart op. Die beestjes hebben 
niets aan grassen.” Om het geluk compleet te maken, wilde Ria ook 
een tuin die niet alleen bijvriendelijk, maar ook makkelijk te onder-
houden was en waarin een robot ongestoord het gras kon afrijden. 
Een andere tuinarchitect zou het misschien op een fronsen zetten bij 
zoveel richtlijnen, maar Stefaan net niet. “Ik heb het voor mensen 

Ria beschikt over verschillende zithoekjes om telkens op een andere manier van de tuin te genieten. Over de stoelen liggen plaids van haar eigen 
webshop The Present Perfect gedrapeerd.
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die duidelijk weten wat ze willen. Hun wensen zijn als een draai-
boek waarmee ik aan de slag kan.”

BUITEN ZOALS BINNEN

“Van meet af aan stond vast dat het buitenluik moest worden afge-
stemd op wat er binnen gebeurt”, vertelt Stefaan. “We wilden die 
ietwat verweerde en nonchalante sfeer buiten herhalen door met 
specifieke materialen en inheemse planten te werken. Een beetje 
nostalgisch en een tikkeltje ouderwets.” Logisch, zo vond ook Ria. 
“Hoewel ik The Present Perfect, een webshop vol bijzondere interi-
eurspullen, run, is mijn huis me niet meer waard dan mijn tuin. Mis-
schien ben ik zelfs nog net iets meer aan mijn tuin gehecht. Binnenin 
mag er al eens wat rondslingeren, buiten moet het écht in orde zijn.”

MOOI AFGELIJND

Om dat alles te realiseren, creëerde Stefaan een strakke structuur 
met organische elementen. “De woning pakt uit met mooie raam-
partijen, dus maakten we in het verlengde daarvan assen. Niet te 
veel hoekjes en kantjes, wel mooi afgelijnde grasperken. Een vrij 
strakke indeling met een behoorlijk wilde beplanting.” Die basis-
structuur was een instant succes en bevalt de vrouw des huizes nog 
steeds. “Ietwat strak, maar tegelijkertijd ook zacht. In de middelste 
perken kwam bijvoorbeeld een buxusslang die ook ’s winters, wan-
neer zowat alles uitgebloeid is, toch nog voor een duidelijk effect 
zorgt. Het onderhoud van de tuin valt ook geweldig goed mee, pre-
cies omdat die structuur helemaal juist zit. Nu hoef ik alleen nog 
hier en daar wat aan te vullen.”

Ria wilde graag dat haar tuin de kleuren van het actuele seizoen draagt. In het najaar zijn het dan ook vooral dieprode en paarse kleuren die het 
beeld bepalen.
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De Heuchera, ofwel het purperklokje, geeft kleur in de border.IDENTIKIT
BEWONERS:  koppel met kinderen
OPPERVLAKTE:  1.800 m²
ONTWERP EN REALISATIE: Greenarchitects
GRONDSOORT:  fijn zand
GEBRUIKTE MATERIALEN: oprit in recuperatiekasseien in  
 wildverband, paden in recuperatieklei- 
 klinkers waalformaat, terras in blauwe  
 hardsteen met rand in recuperatie  
 kleiklinkers, eccogravel voor de  
 parkeerplaatsen
BASISBEPLANTING:  Acer, Juglans, Hydrangea, Rhododendron,  
 Cornus, Agastache, Monarda, Gaura,  
 Tiarella, Liatris, Bergenia
INDELING:  vooraan organische vormen met heester- 
 beplanting en verschillende bomen,  
 achteraan strakke structuur met rand van  
 heesterbeplanting en twee eilandjes met  
 een wintergroen organisch vormgegeven  
 haagmassief, met zowel op voorgrond als  
 achtergrond vaste planten gekozen op kleur,  
 hoogte, geur en bloeiperiode
JAAR VAN AANLEG:  2012

GROTE BOMEN

Omdat de tuin geen bomen telde, besloot Ria om in enkele grote 
exemplaren te investeren. “Ik wou een grote eik en twee grote es-
doorns, die ik in Nederland zelf heb uitgezocht.” In een schaduw-
rijke strook achterin de tuin creëerde Stefaan een massief van rodo-
dendrons, een van Ria’s favorieten, en achteraan kwam er een rode 
beukenhaag. “Ik ben zo eigenzinnig dat ik me soms niet meteen 
schik. Voor die rode beukenhaag was ik eerst niet te vinden, maar 
ze komt er nu toch. Stefaan had ook een sierappel voorgesteld. Ik 
had dat idee afgewezen, maar nu moet ik toch toegeven dat hij gelijk 
had.”

OPVOLGING VERZEKERD

Ria spendeert vele uren in haar tuin. “Zodra het kan, eten we bui-
ten op een van de terrassen en zelfs al zie ik er picobello uit, dan 
nog kan ik het niet laten om vlug wat in de tuin te prutsen en toch 
weer met vuile handen binnen te komen. En ondertussen heb ik ook 
mijn kleinkinderen leren wieden. De vijfjarige Olivia is mijn trouwe 
tuincompagnon, de opvolging is dus verzekerd.” •

Dankzij de sterke zichtassen die Stefaan uitwerkte, kunnen Ria en de 
rest van de familie overal genieten van een optimaal uitzicht.
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