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Tuinen kijken • strak groen

in één
Drie tuinen

Een van zijn eerste opdrachten was het, en tuinarchitect Gianni De Clercq 
kreeg meteen carte blanche – een uitdaging waar hij met glans voor 
slaagde. De eigenaars genieten nu van de verschillende sferen die Gianni 
in hun tuin stopte, zonder dat ze aan openheid moeten inboeten. 
Tekst: Laurence Machiels. Fotografie: Jonah Samyn.

Een lang houten verhoogd pad van ipé loopt als een vlonder van het huis naar 
helemaal achterin de tuin, dwars over de vijver heen. Het vormt de meest cen-
trale as van de tuin.

Linksboven: Gianni tekende een heel overzichtelijke tuin met strakke assen en vlakken; hortensia’s en vaste planten in overwegend witte 
tinten zorgen er voor een pak beleving. 
Rechtsonder: De tuinarchitect koos bewust voor een speelse onderbreking ter hoogte van de dolomiet om de spanning erin te houden.
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Het is altijd leuk te mogen ontwerpen voor mensen die graag in 
de tuin werken. Daarom heb ik ook niet getwijfeld om hier een 

bloementuin met vaste planten te voorzien en verschillende ongewo-
ne sierbomen en struiken.” Het enige wat van de oude tuin overbleef, 
was een berging in de uiterste hoek, het klinkerpad erheen en de hoge 
groenblijvende Leylandii-haag rondom de tuin, die de privacy moest 
blijven verzekeren. “Het was van meet af aan de bedoeling de tuin heel 
open en overzichtelijk te houden, zonder saai over te komen. Door met 
drie heel verschillende sferen te werken, van elkaar afgescheiden door 
paden, lage hagen en haagblokken op pootjes, behouden de bewoners 
wel het overzicht maar worden ze toch uitgenodigd om op ontdekking 
te gaan. Zo is de tuin toch spannend gebleven.” 

Bloemen én rust
Gianni deelde het rechthoekige terrein op in drie delen. Centraal ligt een 
groot en sober vlak in dolomiet en gazon. “Zo’n vlak oogt heel rustig en je 
kan er alle kanten mee uit. De eigenaars hebben er nu een beeldengroep 
geplaatst, maar je kan het ook leeg laten.” Een lang houten verhoogd pad 
loopt als een vlonder van het huis naar helemaal achterin de tuin, over 
het centrale vlak heen. “Ik heb bewust voor een speelse onderbreking ter 
hoogte van de dolomiet gekozen, om de spanning er wat in te houden.” 
Een lage Carpinus-haag en eenzelfde haagbeuk op pootjes zorgen voor 
een kader en een accent in de hoogte, zonder dat de doorkijk vanuit de 
woning wegvalt. De bloementuin, rechts van het centrale vlak, oogt 
veel levendiger. Toch beperkte Gianni zich bijna uitsluitend tot vaste 
planten in witte en grijze tinten. “Ik heb vooral gespeeld met de vari-
atie van vormen en hoogtes. Ondanks de afwezigheid van kleur, valt 
er in deze tuin heel veel te beleven, quasi het jaar rond. Het begint al 
met witte Thalia-narcissen in februari, gevolgd door pioenen, floxen, 
Zeeuws knoopje en de vrij onbekende maar erg mooie Gillenia trifoliata, 
met karmijnrode stengels en witte sterretjesbloemen in mei. In de zomer 
eisen groenwitte vuurpijlen Kniphofia ‘Ice Queen’, Echinacea purpurea 

De bloementuin is het meest levendige 
deel van de tuin. Toch groeien er bijna 
uitsluitend vaste planten in witte en grijze 
tinten: Echinacea purpurea ‘Jade’, grijzige 
Artemisia-wolken en witte anemonen. 

“

Centraal in de tuin ligt een sober, rustgevend vlak in dolomiet en gazon. Door 
het centrale pad hier te onderbreken, krijgt de lege ruimte iets speels. “Met zo’n 
vlak kan je alle kanten uit: hier hebben de eigenaars een kunstwerk in het mid-
den geplaatst.”



Het hoofdterras aan de lange vijver biedt precies wat de eigenaars ervan ver-
langden: een open blik over de hele tuin, met voldoende privacy dank zij de 

haagblokken op pootjes.
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‘Jade’ en witte anemonen de aandacht op.” Grijzige Artemisia-wolken 
zorgen voor vaste rustpunten tussenin. Een geurende Magnolia kobus 
toont er al vroeg in de lente z’n grote, witte stervormige bloemen.

Wildere tuinkamer
Helemaal links, over de hele linker zijflank van de tuin, ligt de meest 
natuurlijke, wildere ruimte die wat aan een bosje doet denken. Omdat 
de bewoners aan die kant de inkijk wilden beperken, koos Gianni voor 
grote bomen met een hoge sierwaarde: een hoogstammige Paulownia 
tomentosa, met prachtige paarsblauwe trompetbloemen in de lente, een 
moeraseik (Quercus palustris) met felrood herfstblad, een mispel, een 
moerbei en de krentenboom Amelanchier x grandiflora ‘Robin Hill’. “Ik 
hou zelf heel veel van planten en vind het ook altijd een uitdaging om 
een bijzondere boom of struik voor een opdrachtgever te kiezen. Deze 
‘Robin Hill’ is één van mijn favorieten. In de lente bloeit hij prachtig 
roze, met koperkleurig jong blad, en in de herfst verkleurt hij geel, oranje 
of roodpaars. De vogels zijn ook nog eens dol op de besjes.” Groepjes 
geurende boerenjasmijn (Philadelphus) en bruidsbloem (Deutzia) zorgen 
voor kleur en geur onder de kruinen. Aan de rand bloeit Hydrangea ma-
crophylla ‘Lanarth White’, met platte bloemen met een zachtpaars hart 
en witte rand. Verder bleef de beplanting heel sober, met vooral groene 
bladplanten en hosta’s en heel vroeg bloeiende schaduwplanten zoals 
Helleborus en maartse viooltjes (Viola odorata). “Ik stopte ook bloembol-
len van sterhyacinten (Scilla siberica) in de grond; zo lijkt het nog meer 
op een natuurlijk bos.” Door de tuinkamer slingert zich een op en neer 
golvende rand van boomklimop (Hedera helix ‘Arborescens’), die speciaal 
in die vorm geschoren wordt. 

Sober maar niet saai
De tuineigenaars wilden ook graag een vijver in de tuin. Het werd een 
strak watervlak van 3 op 11 meter, pal aan het terras, in het zicht van 
de keuken en de woonkamer. Oeverplanten als irissen, geitenbaard 
(Aruncus dioicus) en Rodgersia zorgen voor de omkadering. De dunne, 
strakke rand oogt heel elegant. Aan de andere kant van het huis, bij 
de slaapvertrekken, ligt een rechte strook gevuld met de grasachtige 
groenblijver Liriope en enkele elegante Cornus kousa. “Dit is echt bedoeld 
als rustelement tegenover de wat drukkere bloementuin verderop.” Ook 
de strook dolomiet die hier bij aansluit en die de hele rechterkant van 

De sterkte van de tuin zit hem in het spel van vormen en hoogtes en in de eenheid tus-
sen de planten. Zo zijn zowel de hagen als de blokken op pootjes van haagbeuk (Carpi-
nus betulus) en loopt het gazon als een rode draad door de tuin. 
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de tuin beslaat, is bewust eenvoudig gebleven, met enkel hier en daar 
wat toefjes gras. “Ik probeer mijn tuinen bijna altijd zo sober mogelijk 
te houden: enkele strakke assen, eenzelfde haagsoort en twee of drie 
verschillende verhardingen. Hier heb ik mij bijvoorbeeld beperkt tot 
dolomiet, in het middenveld en de zijstrook, en ipé-hout voor de lange 
vlonder en het terras bij de berging. In mijn recentere ontwerpen vervang 
ik dolomiet liever door grind dat niet aan de schoenen plakt of dichtslibt, 
zoals Vittel zandsteen, Mignonette of schilfergrind. Ik geef ook altijd de 
voorkeur aan duurzame materialen: natuursteen, gebakken kleiklinkers 
en FSC-gelabeld tropisch hardhout.”  
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Boven: De keuze aan materialen bleef bewust sober: ipé-hout voor de lange vlonder en 
het terras bij de berging en dolomiet in het middenveld en de zijstroken van de tuin. 
Onder: Een van de weinige dingen die uit de oude tuin overbleven, was de berging 
onder een bosje hazelaars. 


