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TUINEN KIJKEN

Strakke snoeivormen
en zachte pluim-achtige
bloemen zorgen voor
een fijn contrast.

HOLE IN ONE
Aan de rand van een golfterrein ligt deze tijdloze tuin. Volgens de
Fransen een ‘Jardin à la Flamande’ met haagjes en buxusbollen,
waarin groen en wit de boventoon voeren. De tuinarchitect gaf aan
het ontwerp een originele kwinkslag. Een geslaagde hole in one.
Tekst Ingrid Allaerts - Fotografie Veronique De Walsche
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De klassiek villa werd volledig
gerenoveerd en uitgebreid.
De groene tuin grenst aan het
golfterrein Golf du Brigode en
smelt ermee samen.

GOED IDEE: AANDACHT VOOR HERFSTKLEUREN
Tuinarchitect Thomas Leplat besteedde veel aandacht aan
de herfstverkleuring in deze tuin. Aan de voordeur staat
als blikvanger een Acer palmatum (Japanse esdoorn) die
spectaculair rood verkleurt in de herfst. Het is de gewone,
snelgroeiende soort die makkelijk vier tot vijf meter hoog
kan worden. Als eyecatcher tussen de buxusgolven werd een
Acer palmatum ‘Osakazuki’ (Japanse esdoorn) geplant. Rond
het zwembad Acer cissifolium en Acer triflorum, solitaire
bomen die een knaloranje verkleuring krijgen. De heesters
Euonymus alatus zijn in grote groep als achtergrond geplant
en kleuren tevens knalrood.
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Het zwembad ligt rechts van de woning.
Het is omzoomd door taxushagen en terrassen
van Belgische blauwsteen. De taxushaag is laag
gehouden zodat je tijdens het zwemmen contact
houdt met de tuin en toch uit het blikveld bent van
wandelaars en golfers. Rechtop kijk je over de haag
in de tuin en het golflandschap verderop.
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Vanuit de verdiepte zithoek kijk
je uit over de tuin. Een golvende
groene stroom van buxus leidt de
blik verder naar achter, naar het
glooiende golfterrein.
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D

Deze klassieke villa met tijdloze tuin is prachtig gelegen aan de rand van
het golfterrein Le Golf du Brigode in de regio van Villeneuve-d’Ascq in
Frankrijk. Hier wonen Christophe en zijn gezin. Het gezin kan zich geen
betere plek indenken om te wonen, want Christophe is niet alleen een
fervent golfer maar tevens een gepassioneerd tuinier. Hier kan hij zich
naar hartenlust uitleven. En de tuin laat zich gewillig omarmen door
het groene golfterrein.
VLAAMSE STIJL
Christophe wist precies welke tuin hij wilde: een ‘Jardin à la Flamande’,
zoals hij die in tuinboeken had gezien. “Voor een Fransman betekent
dat een vrij klassieke tuin met veel groen, hagen en snoeivormen. Ik
heb geprobeerd om aan dit klassieke tuinontwerp een originele draai
te geven”, vertelt tuinarchitect Thomas Leplat. Rond de woning - een
gerenoveerde villa in L-vorm - creëerde de tuinarchitect een strakke,
vlakke tuin in U-vorm met rechts het zwembad. Het zwembad mocht
niet pal in het zicht van de woning liggen. Op dit vlakke deel van de tuin
werkte Thomas met groene taxushagen, buxusbollen, wit bloeiende
vaste planten en bodembedekkers.
WEGGEROLD
De zone die de overgang vormt naar het golfterrein is meer organisch
en aangelegd als een golvend landschap met heuveltjes in het gras
en losse plantvakken. Zowel in de tuin als op het golfterrein kun je
genieten van het uitzicht op een aantal heel mooie bomen. De link
tussen het strakke en het organische tuindeel is vooral voelbaar vanuit
de verdiepte zithoek. Hier werkte Thomas met een zwierige stroom
van golvende buxussen die het uitzicht van binnen naar buiten stuwen
en verder door naar het golfterrein. Een paar buxusbollen - alsof ze
achteloos tussen het groen zijn gerold - zijn een verwijzing naar het
golfterrein.

CHRISTOPHE WIST
PRECIES WELKE
TUIN HIJ WILDE

GEEN GRENS
Een diffuse lijn van blauwsteen in de vorm van een trede bakent het
strakke tuindeel af van het glooiende tuindeel. Op de rand van het
golfterrein meandert een gefragmenteerde slinger van in blokken
gesnoeide ligusters, met hier en daar een opening ertussen die toffe
doorzichten vormen. Zo creëerde Thomas een omlijsting voor het
achterliggende golflandschap. Tuin en golfterrein lopen in elkaar over
en versmelten dankzij de welkome afwezigheid van een echte afscheiding. Dat komt goed uit, want volgens de regels van het golfterrein
mocht er geen afscheiding zijn.
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GOED IDEE: EEN JAAR LANG BLOEMEN
De eigenaar wilde een groene tuin met alleen maar witte bloemen.
Door ervoor te zorgen dat in elk seizoen bloemen en planten in
bloei staan, creëer je een tuin met veel afwisseling.
Enkele plantentips van de tuinarchitect:
Winter: Hamamelis (toverhazelaar), Helleborus (kerstroos)
Voorjaar: witte voorjaarsbollen: Narcissus ‘Thalia’, Tulipa ‘Spring
Green’, Allium-soorten, rododendrons
Zomer: hortensia’s, witte rozen ‘White Fleurette’ (zie buxusparterres)
Najaar: herfstanemonen ‘Anemone Whirlwind’, Actaea ramosa
‘Atropurpurea’ (dit is een plant die vlinders en bijen aantrekt)

In het verlengde van het terras bij de woning zijn drie parterres met
buxushaagjes gemaakt. De eigenaar wilde een tuin in groene en witte
tinten. In deze drie vakken zijn vaste planten geplant met witte bloemen,
zoals Kalimeris incisa ‘Madiva’, Veronicastrum ‘Diane’, Anemone
‘Whirlwind’, Helleborus, Centranthus, Echinacaea en Periscaria ‘Alba’
(duizendknoop). Al deze planten bloeien op een ander moment. In het
deel achteraan - achter de strakke horizontale haag - is een border met
witte bodembedekkende rozen, witte herfstanemonen en een mooie
Cornus kousa ‘Eddie’s White Wonder’ (Chinese kornoelje) aangelegd. De
horizontale haag zorgt voor wat intimiteit op het terras.
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Zicht op de buxusgolven die als
heuveltjes in het gras liggen. De lijn van
blauwsteen markeert het perceel en
loopt als een rivier verder door achter de
buxus tot aan het golfterrein.
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Zicht op het golfterrein
waar ranke, zwarte
pijnbomen Pinus nigra met
hun mooie schors elegant
de aandacht trekken.
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GOED IDEE: MOESTUINBAK
Een moestuin hoeft niet groot te zijn. Met 1 bak ben
je al een heel eind op weg. De bakken van cortenstaal
zijn 60 cm hoog en gevuld met de ideale grond
voor het kweken van groenten en kruiden. Dankzij
die hoogte zijn de bakken gemakkelijk toegankelijk.
Wat dan weer tegen de zin is van slakken die hier
moeilijker tegenop kunnen.

HIER KAN
CHRISTOPHE ZICH
NAAR HARTENLUST
UITLEVEN

Achter de golvende haag ligt de moestuin die bestaat uit zes bakken van cortenstaal en een bijenkast die zorgt voor de bestuiving.
Ook zijn moestuin verzorgt Christophe tot in de puntjes zodat die elk jaar opnieuw een rijke oogst oplevert.
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