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Gianni De Clercq ontwerpt zowel een kusttuin als een daktuin boven garages

„Op mijn zesde werkte ik al in de tuin”
Q

MOORSELE – Nu is het een villawijk in
Westende. Ooit liep men er door de duinen
dichtbij zee. Gianni De Clercq twijfelde geen
moment toen zijn broer hem vroeg om voor

hun vakantievilla een exclusieve tuin te ontwerpen. Gianni koos bewust voor een zee- of
kusttuin. Zo geeft de Moorseelse tuinontwerper de zee een stukje van de wijk terug…
Onlangs ontwierp hij ook een daktuin die bovenop een reeks garages ligt.

DOOR CAROLINE ROOSE

G

ianni De Clercq (30) woont
nu in het centrum van Moorsele. Zijn huis in de Rozenstraat 5
heeft niet echt een tuin maar dat
belet hem niet om in zijn kelder de
mooiste tuinen te ontwerpen.
„De microbe zit er al heel lang in.
Mijn ouders hielden de feestzaal
De Witte Meulne in Moorsele
open. Er was daar een prachtige
tuin en ik hield er dan ook van om
in die tuin te vertoeven. Ik was
misschien pas zes jaar oud toen ik
al vroeg om te mogen helpen als
iemand in de tuin werkte.”

Vakblad

Striptekenaar
Als kind twijfelde Gianni tussen
een carrière als bloemenverkoper
of als striptekenaar. „Ik had toen
zelfs al een naam voor mijn bloemenzaak. Uiteindelijk ben ik naar
de Provinciale Tuinbouwschool
getrokken waar ik een opleiding
tuinaanlegger gevolgd heb. Ik herinner me nog wel dat we in het
derde jaar technisch tekenen kregen en dat ik toen echt wel zin
kreeg in het ontwerpen van tuinen.
Na mijn middelbare studies ben ik
dan naar Gent getrokken om een
opleiding tuinarchitect te volgen.”
Na zijn studies ging Gianni bij
quasi alle ontwerpbureaus in de
streek aankloppen maar het bleek
niet zo evident te zijn om een job
te vinden in deze sector.
„De meeste tuinarchitecten zijn
kleine zelfstandigen die zonder
personeel werken. Ik wou echter
nog niet voor mezelf beginnen
maar ik wou ook niet thuis zitten
wachten tot er iemand een assistent nodig had. Ik kreeg toen trouwens ook de raad om aan de slag
te gaan als tuinaanlegger. Ik koos
voor een vrij groot bedrijf waar ik
meteen ook nog wat ervaring kon
opdoen. Op die manier leerde ik

Gianni De Clercq ontwierp een kusttuin voor de luxe vakantievilla Serendipity in Westende. (GF)

ook het werk van andere tuinarchitecten kennen, zag ik hun visies
en hun realisaties.”
Gianni voegt er meteen aan toe dat
hij toen ook merkte dat een tuinarchitect er altijd rekening mee moet
houden dat een project ook uitvoerbaar moet zijn. „In 2002 ben
ik dan in bijberoep als tuinarchitect begonnen. Ik deed aanvankelijk een tot twee tuinen per jaar. In
die periode kreeg ik ook de kans
om als assistent in een ontwerpbureau in Kortrijk te beginnen. Ik
ben daar blijven werken tot ik uiteindelijk de stap gewaagd heb om
voltijds voor mezelf te beginnen.”

Reclame
Gianni geeft onmiddellijk mee dat
het niet makkelijk is om als tuinarchitect een carrière uit te bouwen.

„Ik ben mijn eerste klanten dan
ook ongelooflijk dankbaar want je
beseft pas achteraf dat zij voor jou
de weg gebaand hebben. Zij hebben je de kans en meestal ook carte blanche gegeven om een tuin te
ontwerpen. Zij hebben er dan ook
voor gekozen om dat ontwerp ook
te laten uitvoeren.”
In het wereldje van de tuinarchitecten is naast de mond-aan-mond
reclame ook de aanwezigheid op
beurzen heel belangrijk. „Het is
natuurlijk wel een voortdurend
zoeken naar plaatsen of beurzen
waar je je ontwerpen het beste aan
de man of vrouw kan brengen.
Zelf ga ik bij elk ontwerp uit van
de plaats. Ik noem het de Genus
Loci of de geest van de plek. Elk
huis en dus ook elke tuin straalt
iets bijzonders uit en dat wil ik
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dan ook in mijn ontwerp terug
vinden. Er spelen daarbij ook nog
andere factoren mee. Wat verwachten de bewoners van een
tuin.”
Gianni houdt er dan ook van als
bewoners hem zijn ding laten
doen. Hij toont ons meteen een
paar foto’s waaruit blijkt dat je
niet per se over een grote oppervlakte hoeft te beschikken om een
prachtige tuin te creëren. „Neem
nu de tuin die ik in Rekkem gerealiseerd heb. Het was een gewoon
rijhuis met een stadstuintje… Dat
tuintje was amper 5 meter op 12
maar door er een spiegelwand in
te plaatsen krijg je het effect van
een tuin van 5 meter op 24 meter.
”
Gianni houdt ervan om op aparte
locaties een tuin te ontwerpen…

„Een dergelijke opdracht houdt altijd een uitdaging in. Ik kreeg op
een dag een telefoontje van een architect met de vraag of ik een daktuin kon ontwerpen. Ik gaf eerlijk
toe dat ik dat nog nooit gedaan
had maar dat ik het wel zag zitten.
Ik ben dan van alles gaan opzoeken.”
„Als tuinarchitect kan je natuurlijk
terugvallen op wat andere ontwerpers al gerealiseerd hebben. Uit
vakliteratuur weet je welke planten op zo’n plek het beste tot hun
recht komen. Je hoeft dan ook het
warm water niet opnieuw uit te
vinden. De uitdaging zit er dan
wel in om die tuin net die speciale
toets mee te geven dat iedereen
naar de ontwerper doet vragen.
Die tuin bevindt zich op de residentie Gildenhof in Harelbeke. En
eerlijk ? Zelf vind ik het een geslaagde realisatie.”
Gianni beseft ook dat er ook in
tuinontwerp trends zijn. „Steenkorven zijn zo’n trend. Ze ogen
wel mooi maar persoonlijk vind ik
dat je die toch niet overal kan gebruiken. Als een trend in het concept past dan wil ik die ook wel
gebruiken maar steenkorven plaatsen omdat het nu toevallig in de
mode is, doe ik dan weer niet.”
Gianni pikt zo nu en dan wel eens
een ideetje van een collega-tuinontwerper terwijl hij ook wel eens
iets uit een vakblad overneemt.
„Zelf vind ik het ook leuker als ik
telkens eens wat anders mag doen,
dat ik niet altijd op de klassieke
voortuintjes moet terugvallen.”

q Green Concepts, Rozenstraat 5,
Moorsele – www.greenconcepts.
be
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Privéstrand op een halve kilometer van de zee
Een oase van rust, een bron van
herbronnen, een overvloed genieten... Op het ritme van de getijden
beleef je hier de ultieme onthaasting. Het charmante interieur en
de klassevolle service zorgen ervoor dat dit een vakantie zal worden om nooit meer te vergeten !
Niets wordt aan het toeval overgelaten. Om een tipje van de sluier op te lichten : een gratis krantje in de ochtend, badjas en pantoffels beschikbaar, catering op
aanvraag tegen betaling, in alle
badkamers rainshowers... Kortom; de villa is volledig voorzien
van alle comfort om u in de watten te leggen. Voel je thuis, laat u

verwennen in deze unieke omgeving van pure luxe. Villa Serendipity ligt in een knusse kustplaats
op slechts een halve kilometer
van zee….
In de omschrijving in de brochure
van vakantiehuizen lees je niets
over de opmerkelijke tuin die Gianni De Clercq bij deze luxueuze
vakantievilla aanlegde en toch is
die tuin een extra troef.
„Mijn broer heeft in Westende
een restaurant. Daarnaast baat hij
ook twee vakantiehuizen uit die
mijn schoonzus in een heel aparte
stijl ingericht heeft. De ene villa
kreeg de zee als inspiratiebron
mee, de andere baat volledig in

de koloniale sfeer. Toen de villa’s
klaar waren hebben zij me gevraagd om een tuin te ontwerpen
die bij het totale concept paste.”

„Aarde afgevoerd
en vervangen
door zeezand”
„ Bij het koloniale huis heb ik een
koloniale tuin ontworpen met
grote bladplanten, grint en bamboe. Daar heb ik er ook voor gekozen om de muren in zandkleu-

ren te laten schilderen.”
Gianni geeft toe dat die tuinen
echt wel enorme uitdagingen waren… „Een tuin aan zee ontwerpen houdt altijd een uitdaging in.
Je moet met een aantal zaken rekening houden. Ik denk aan de
zeewind, aan het zoutgehalte in
de lucht. Je kan er dan ook niet
zomaar dezelfde bomen en planten neerpoten als in het binnenland.”
Gianni koos voor een tuin waar
de natuur een rol kan spelen.
„Waar je je ook bevindt, de natuur heeft altijd een verhaal te
vertellen. In die tuin heb ik dan
ook zand verwerkt, los zand dat

voortdurend in beweging blijft.”
Om de tuin te realiseren liet Gianni de aarde afvoeren en vervangen door zeezand. Door de boorden af te zomen met helmgras
lijkt de tuin nu eerder op een privéstrand. „Ooit lag dit domein
trouwens in de duinen. Op die
manier geef ik de tuin terug aan
het oorspronkelijke landschap.
Ook in de keuze van planten kies
ik voor struiken die eerder grijs
kleuren Ik denk hierbij aan lavendel en olijfbomen.”

q Villa Serendipity bevindt zich
in de Duinenlaan 119 in Westende.

Gianni De Clercq houdt ervan om op aparte locaties een tuin te ontwerpen. (Foto CR)
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Méér dan ooit shoppen ,
méér dan ooit roeselen!
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GRATIS PARKEREN tussen 12 u. en 14 u.
GRATIS PARKEREN gedurende 15 min.
met gratis parkeerticket // GRATIS PARKEREN
op zon- en feestdagen // GOEDKOOP PARKEREN
op de Moermanparking (2 voor een ganse dag)

