Trendy tuintaferelen
Modetrends blazen onze omgeving nieuw leven in. Het is niet enkel merkbaar aan onze kleding, de architectuur van onze huizen of de binnenhuisinrichting, ook de hedendaagse tuin laat zich betoveren door deze
fascinerende invloeden .
Het aanbod is overweldigend. Tuinspecialiste en ontwerpster Peggy Billen ziet samen met vijveraanlegger
François Van Avondt tussen al de overdadige bodembedekkers, talloze kleurrijke bloemen, weelderige planten en stijlvolle waterpartijen het bos nog door de bomen.
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Vanwaar die begeestering voor tuinen?
Peggy: Door het toenemende verlangen
om ook het buitenleven een plaatsje in
ons leven te geven, is bij mij de passie voor
tuinen ontloken. De tuin is aanvullend aan
de binnenhuisinrichting en wordt bepaald
door het persoonlijke karakter van de eigenaars. Zij zien hun tuin terecht als een
verlengstuk van hun interieur.
François: Ik ben reeds achttien jaar professioneel bezig met vijveraanleg. Ik realiseer
unieke waterpartijen in de groene rust die
een tuin kan bieden. Ongeacht de vorm,
grootte of functie verrijk ik elke vijver met
stijlvolle waterwerken en -lopen. Met een
eigen plantenkwekerij beschik ik over een
groot aanbod aan tropische waterlelies,
met als pronkstuk de Victoria Amazonica.
Deze koningin van de waterlelies kan
maar liefst een doorsnede van twee meter bereiken, een ware attractie.
Hoe beleven jullie de toename van trends
in de tuin?
Peggy: Vroeger waren tuinen veel drukker
beplant. Verschillende soorten bloemen
en planten werden willekeurig door mekaar geplant en dennensoorten werden
als haag of als enige boom tussen borderplanten geplaatst. Die planten maken nu plaats voor bijvoorbeeld beuk of
taxus. Vandaag is de aanpak veel stijlvoller. Kleuren blijven ongetwijfeld belangrijk
in elk seizoen. Daarom verkies ik in mijn
ontwerpen om afwisselend een bepaald
segment van de tuin te laten opbloeien.
Zogenaamde multifunctionele planten
spelen een opvallende rol, zij verrijken het
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hele jaar door je tuin met een divers kleurenspektakel.
François: Een vijver in de tuin is niet nieuw
en heeft altijd al iets rustgevend gehad,
maar kwam niet tot zijn recht door de
slecht gekozen ligging, vaak ver achteraan in de tuin. Nu kiezen klanten voor een
waterpartij die in het oog springt, dichter
bij het terras om er volop van te kunnen
genieten. Als je opteert voor een zwemvijver kan je deze laten aanleggen volgens
individueel ontwerp, eventueel in combinatie met een siervijver en afgewerkt
met bijvoorbeeld natuursteen of tropisch
hardhout.
Kan je zwemvijvers beschouwen als alternatief voor een klassiek zwembad in de
tuin?
François: Zeker. Zwembaden zijn vaak een
storend element en zijn niet op natuurlijke
wijze geïntegreerd in de tuin. Een zwemvijver daarentegen oogt heel natuurlijk en
is een mooie aanvulling op je tuindesign.
Het water bevat geen chemicaliën of
zouten: de natuurlijke filter zuivert het met
micro-organismen. De grote aantrekkingskracht is niet alleen de veelzijdigheid van
het ontwerp, je brengt ook een ander natuurelement in je tuin waarvan je het hele
jaar door kan genieten.
Brengt dat niet veel werk met zich mee?
François: Integendeel, een zwemvijver vergt
een zeer beperkt onderhoud, enkel in de herfst
moet je de filter verwijderen. Het is eveneens
perfect mogelijk de vijver te verwarmen.

Trends komen en gaan. Zijn er oude plantensoorten die terug ‘in de mode’ komen?
Peggy: Dit gebeurt vaak, denk maar aan
de dahlia of hortensia die een ware heropbloei kennen de laatste jaren. Ook liguster en rode beuk als haag komt terug.
Wat niet wil zeggen dat ik ze standaard in
elke tuin ga opnemen.
Hoe verklaar je deze evolutie?
Peggy: Logischerwijze is de behoefte van
de klant mee geëvolueerd. De nood om
het stuk land te bewerken, om zelf groenten en fruit te kweken, is passé. Dat bracht
immers veel werk met zich mee, wat vandaag de dag niet meer haalbaar is. Een
groot stuk grond heeft nu eerder een esthetisch doel. Schoonheid en eenvoud
primeren. Huizen zijn steeds strakker en de
tuin volgt. De tuin hoort er helemaal bij en
is vooral een deel van het geheel. Bij een
mooi huis, gekozen in je eigen strakke of
rustieke stijl, hoort een tuin die het geheel
afmaakt.
Wat is jouw persoonlijke stijl?
Peggy: Ik heb niet de gewoonte mijn stijl
aan te raden of op te dringen. Een tuin
is persoonlijk en de stijl die ik aanraad,
hangt volledig van de klant af. Ik kijk vaak
naar het interieur om de smaak van de
klant in te schatten. Een dynamisch en
gezond evenwicht tussen functionaliteit
en esthetiek werkt nog altijd het beste.
Wat is er mooier dan harmonie tussen tuinen woningarchitectuur? Maar niet ieder-

een heeft dezelfde mening en dan zoek ik
een compromis. Bijvoorbeeld iemand die
heel rustiek woont in een fermette maar
een beetje is uitgekeken op deze stijl. Dan
ga ik, ondanks het contrast, toch voor een
zeer strak design in de tuin.
Wat leidt je dan af aan een interieur?
Peggy: Opmerkelijk veel. Een interieur verraadt onder andere of je een strakke of
eerder een romantische tuin verkiest. Zou
een klant het kunnen verdragen dat zijn
tuin er in bepaalde seizoenen wat slordiger bij ligt? Deze typerende eigenschappen beïnvloeden evenzeer de keuze van
kleuren, de kruiden en de ornamenten die
een tuin vervolledigen. De bijbehorende
tuinverlichting is niet weg te denken en
biedt eindeloos veel mogelijkheden om je
stijl tot z’n recht te laten komen. Het is op
de eerste plaats belangrijk dat je luistert
naar de wensen en de verwachtingen
van de klant. Komen er kinderen in het
verhaal voor? Wil de klant de mogelijk
om te zwemmen? Hoeveel tijd mag er
naar het onderhoud gaan? Wil hij kunnen
wandelen in de tuin? Moeten bepaalde
planten en bomen überhaupt een plek
krijgen? Op maat van elke wens werk ik
een originele creatie uit.

winter

Zijn er nog bepalende factoren?
Peggy: Het is aangewezen rekening te
houden met de grondsoort en de streek.
Een kerstden in de fruitstreek zou een raar
zicht zijn. De dag van vandaag willen veel
mensen meer tropische planten in hun
tuin. Dit is een totaalconcept, je kan geen

lees verder
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olijfboom voorzien als de rest van de tuin
niets zuiders uitstraalt. Ook Japanse tuinen
zijn in trek. Hier gelden dan weer andere
regels, typerend voor de cultuur. Als je
hiervoor kiest moet je opletten dat het
geen vreemde eend in de bijt wordt. Het
mooiste resultaat verkrijg je als je de stijl
van de tuin harmonieert met de architectuur van het huis.
Wat mogen jullie klanten verwachten?
Peggy: Een vrijblijvend bezoekje is de eerste stap. Hierbij probeer ik aan de hand
van een gesprek te beantwoorden aan
de wensen van de klant en stel ik een
waaier aan opties voor, afhankelijk van
hun persoonlijkheid, voorkeur en stijl. Op
die manier groeit de tuin uit tot iets apart,
waar mijn klanten zich thuis voelen. In een
volgende fase doe ik de nodige metingen
en teken ik het plan uit tot we onderling
volledig tevreden zijn over de invulling van
het concept.

François: Een droom realiseren in je eigen tuin kan een ware nachtmerrie zijn
als je ondoordacht tewerk gaat. Je kan
niet zomaar een gat graven. Daarom is
het belangrijk dat je met een logisch en
haalbaar ontwerp start. Nadien laat je het
beter over aan een vakman die over de
nodige knowhow beschikt. Of je nu gaat
voor een idyllisch kabbelend fonteintje of
je verkiest een beheerste vloedgolf die in
je (zwem)vijver voor de nodige stroming
zorgt, wij werken een perfecte oplossing
uit. Vijverplanten zorgen voor de afwerking en zijn onlosmakelijk verbonden met
de filtering en decoratie van de waterpartij.

Wie zorgt voor de verwezenlijking van het
tuinplan?
Peggy: Wat de aanleg betreft, geef ik
het werk door aan vakspecialisten. Mijn
klanten kunnen bij mij terecht voor een
gedetailleerd ontwerp en deskundig advies over alles wat je in en rond de tuin
aantreft. Heb je betrouwbare referenties
voor de uitvoering van de plannen nodig,
ook dan help ik je verder. Indien klanten
verkiezen dat ik de werken opvolg, is dat
geen enkel probleem. Misschien heb je
groene vingers en kan je met een zorgvuldig uitgetekend plan zelfstandig aan de
slag.

Van Avondt Zwemvijvers
Bessenstraat 24 - Zutendaal
089 71 72 16 - 0473 47 30 36
francois.van.avondt@telenet.be

Voor meer info: 0497 15 60 73
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