bijgebouwen, de indeling en de vormgeving, de verharding

Het hele jaar lang genieten

en beplanting, werd uitgevoerd door Verdé Tuinarchitectuur.

Ook het materiaalgebruik is passend gekozen bij de landelijke
stijl. Er is veel gewerkt met Belgische blauwe steen en grind

Een oude hoeve vraagt een landelijke tuin

en er is afgeboord met forse kasseien. Groenblijvende

De bouwheer gaf Verdé Tuinarchitectuur carte blanche voor

structuren zoals buxuswolken en taxushagen geven deze

deze tuin. Hij wilde alleen dat het er mooi zou uitzien en dat

tuin genoeg body om overeind te blijven in de winter. Er is

de tuin een gezellige, landelijk sfeer zou uitstralen. Hoe begint

verder gekozen voor grote snoeivormen van meidoorn, een

een ontwerper hieraan? Tuinarchitect Jörn De Leeuw:

typisch Vlaamse plant die in genereuze ‘wolken’ zal worden

“Aanvankelijk was het hier echt een wildernis. We hebben

getrimd. De overige bomen en bloemen zijn vooral geselec-

vooral structuur aangebracht in het grote domein. Om die

teerd op basis van hun herfstcapaciteit: staan ze in de

grootsheid visueel en gevoelsmatig te verkleinen, hebben we

zomer in bloei, dan kleuren de bloemen blauw-wit en paars,

gewerkt met haagstructuren en zuilbeuken om structuur te

terwijl ze in het najaar heel fraai verkleuren naar geel, oranje

brengen in de tuin, met rechte en ronde lijnen. Zo creëer je

en rood, tinten die in harmonie zijn met de oude bouw-

een heel mooi geheel. Ik zeg altijd: je moet een grote tuin

materialen van het huis. Een tuin, dus, die er elk seizoen mooi

kleiner doen lijken en een kleine groter om het geheel visueel

zal bij liggen.

te vermenselijken.” Er is ook een lange oprijlaan ingeplant, in
plaats van een korte oprit recht voor de woning, om meer

Juist tuinontwerp versterkt architectuur

Te midden van de velden en landerijen in het Oost-Vlaamse

jaartje oud, maar toch zijn de structuur en de verfijning al goed

Meetjesland trekt deze droomlocatie meteen de aandacht

te zien.

van passerende voetgangers en fietsers. Hier restaureerde
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architecte Anje Dhondt een oude, authentieke boerderij tot

De bouwheer wilde zo puur en authentiek mogelijk renoveren.

hedendaags buitenverblijf met respect voor de historie van

De oude hoeve werd met gerecupereerde bouwmaterialen

het pand. Het jonge en dynamische Verdé Tuinarchitectuur uit

opgefrist, de oude stal werd omgetoverd tot poolhouse bij het

Mechelen ontwierp hierbij een compleet kloppende tuin,

nieuwe zwembad, de grote oude schuur werd opgeknapt

die het hele jaar door perfect past bij de woning en die altijd

en kreeg nieuwe eiken poorten en er kwam nog een nieuw

visueel spannend zal zijn. Deze prille tuin is nog maar een

bijgebouw bij. Alles rond het zwembad, de woning en de

structuur in het perceel te krijgen. Terrassen zijn geplaatst voor

Verdé Tuinarchitectuur

iedere behoefte van het gezin: er is een eetterras, een lounge-

Nieuwe Beggaardenstraat 30 A

terras en een zonneterras. Voorts is het tuinontwerp zo

2800 Mechelen

opgebouwd dat er privacy is aan de voorkant van de woonst,

Gsm: 0486 65 75 54

en dat de tuin aan de achterkant door lijkt te lopen in een

verdetuinarchitectuur@telenet.be

open relatie met het uitgestrekte landschap.

www.verdetuinarchitectuur.be

