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Tuinarchitect Stefaan Willems verwelkomt ons in de voortuin van de familie Lenssens die 
twee jaar geleden besloot de tuin te renoveren. Alhoewel de bewoners enkel een nieuw 
terras in de achtertuin wilden, kwamen beide partijen tot de conclusie dat het beter was de 
hele tuin aan te pakken. Deze sprookjestuin is gelegen op de vroegere landerijen van de 
Villa Baertsoen te Melle.  

Strakke 
gezelligheid

‘H et hoofddoel van het project was ruimte creëren en structuur 
aanbrengen. De bestaande beplanting was te oud, te groot 
en had te weinig onderhoud gekregen om deze nog te be-

houden. Vooral de doorgang van de voortuin naar de achtertuin gaf een 
claustrofobisch gevoel. Na het verwijderen van de beplanting schrok de 
klant hoe groot zijn tuin wel was. Daardoor kwam er een opening naar 
de achtertuin, waar een oase van rust en romantiek wacht.

Eeuwenoude gezelligheid 
De strakke structuur die in de voortuin als hoofddoel naar voren werd 
gebracht, vinden we ook meteen terug in de achtertuin. En hoewel 
Stefaan graag voor moderne tuinen gaat, worden we hier overspoeld 
door een overweldigende gezelligheid. De grote beuk die reeds 300 
jaar in de tuin groeit, staat als een gigant te waken over de rest. Hij is in 
dit kasteelproject de koning van de tuin. Maar ook twee andere bomen 
mochten hun plaats behouden. De beuk vormt samen met de kasteel-
muur het enige overblijfsel van de villa die ooit op deze plek stond.

De kasteelmuur was nog vrij intact en dus zeker de moeite waard om 
te bewaren. Aanvankelijk was het idee de muur te kaleien, maar het 
zou zonde geweest zijn de authenticiteit ervan niet te bewaren. Enkel 

de dakpannen bovenop de kasteelmuur werden gerestaureerd. Om de 
inkijk van de buren te beperken, koos de architect voor een ‘zwevende’ 
omheining met witte bloemen (geleide sierpeer). 

Als contrast met de oude kasteelmuur werd een modern terras aan-
gelegd. ‘Dit terras heb ik iets dieper in de tuin geplaatst, zodat ze 
langer van de zon kunnen genieten en van daaruit een prachtig zicht 
hebben op de tuin. Bovendien draagt het bij tot de structuur van de 
tuin. Het terras ligt iets verhoogd ten opzichte van de rest van de tuin, 
je kunt het aanzien als een podium. De sfeer op het terras is mede be-
paald door het aanwezige designmeubilair en de twee wentelbare 
en uiterst lichte “parasols” die zorgen voor de zuiderse vrolijkheid bij 
zonnige dagen.’

Heel belangrijk voor Stefaan is het gebruik van duurzame materialen. 
Twaalf blauwe hardsteentegels van 1 meter bij 1 meter vormen het 
platform voor een strakke maar gezellige zithoek, die door het contrast 
met de kleine kleiklinkertjes zorgen voor een intieme sfeer. ‘Net om die 
sfeer te kunnen creëren is het zeer belangrijk duurzame producten te 
gebruiken. Natuurproducten zijn hiervoor ideaal, ze krijgen een patina, 
ze worden mooier met de jaren.’
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Structurele accenten
De sfeer op het terras wordt versterkt door de aanwezigheid van een 
waterelement. Water doet het altijd. Het plonzend geluid van stromend 
water zorgt voor rust en gezelligheid, maar heeft bovenal ook een es-
thetisch effect. ‘Ook in deze tuin was ik op zoek naar een vernieuwend 
accent. De moderne waterpartij met schuimbronnen zorgt hier voor het 
verrassend effect. Tuinarchitectuur is voor mij immers kunst. Je kan geen 
natuur maken, natuur is iets dat er al is. Als we er structuur in gaan 
aanbrengen en elementen aan toevoegen wordt die natuur kunst. Het is 
ook daarom dat ik graag met groepen van planten werk in plaats van 
gewone losse beplanting. Door gebruik te maken van plantengroepen 
komt er veel rust in de tuin.’

Vroeger stond er een gigantische muur verwilderde rododendron in de 
achtertuin. Door die te verwijderen kwam een mooie ruimte vrij om met 
verschillende plantengroepen te gaan spelen. ‘Ik vond het ook belangrijk 
om het gazon door te laten lopen tot de grenzen van de tuin wat ons 
perspectief vergroot. Het enige nadeel hier was dat er heel veel schaduw 
over deze tuin hangt, wat de keuze aan planten aanzienlijk beperkt.’ 
Door gebruik te maken van de kleurenpracht, komt de kasteelweelde van 
vroeger terug naar boven. De groene Cornus sanguinea met witte bloe-
metjes fleurt de winter op met zijn rode twijgjes. De bewoners kunnen 
nog meer genieten dankzij de adembenemend mooie witte bloemen van 
de Helleborus nigercors. Her en der komen verschillende soorten Hosta’s 
voor die als bladplant heel mooi zijn in groep. En dit wondermooie tafe-
reel zet zich ook in de herfst verder, wanneer blaadjes van de Viburnum 
lantana scharlakenrood kleuren. •


