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Een villatuin met hoog 

droomgehalte

Een passie voor natuur heeft tuin- en landschapsontwerper Hans Bouwens in het verleden 

vooral gekregen aan de westkust van Canada, waar de lucht zuiver is en de natuur ruig. Zijn 

liefde voor natuurschoon is dan ook sterk verweven in zijn helder maar ook speels vormge-

geven tuinen. De natuur wordt als het ware erover heen gestrooid. Inspiratie en bruikbare 

details vindt hij tijdens lange wandelingen in de Ardennen. “De puurheid van natuur kun je 

alleen beleven en overbrengen als je er middenin staat”, dicteert Hans.“Groen is de levens-

ader van mijn vak”. 

Tuin De Eeckenborgh BV exclusieve tuinen



CG
126

chicgardens.be

H
ans Bouwens, creatief directeur van zijn bedrijf ‘De 
Eeckenborgh BV exclusieve tuinen’ heeft ruim dertig 
jaar ervaring met het ontwerpen van tuinen en hove-
nieren. Hij onderscheidt zich door zijn brede vakkennis 

over de flora, weet welke invloeden klimaat en andere omstandig-
heden op een tuin kunnen hebben en kent de waarde van een uit-
gebalanceerde bodem, het fundament van elke tuin. “Ik werk graag 
met veel groen én met eerlijke, natuurlijke materialen voor zover 
de balans dat toelaat. Altijd vol raffinement, met oog voor detail”.

De ontwerper bewijst dat ook met dit prachtige tuinproject voor 
een villa midden in een woonwijk. Het is ontworpen met een zui-
vere lijnvoering en ingetogenheid. Doordat er in de woning in alle 
vertrekken, van vloer tot plafond, glaswanden zijn geplaatst kun 
je vanuit iedere ruimte de tuin, en dus ook de seizoenen, beleven. 
Eén van de uitgangspunten voor het tuinontwerp was: ‘creëer een 
optimale privacy’. Een andere wens van de bewoner was de duide-
lijke vormen van het huis in de vormgeving van de tuin terug te 
laten komen. Heel belangrijk is dat je te allen tijde het gevoel en 
de beleving hebt midden in een natuurlijke omgeving te zijn. Een 
opdracht op het lijf geschreven dus.

De wens van de opdrachtgever
“Luisteren naar de wensen van een opdrachtgever en deze ook 
daadwerkelijk verwerken in het ontwerp, is volgens mij de be-
langrijkste taak van een ontwerper. Want alleen dan zal de op-
drachtgever op zijn gemak zijn en zich volkomen thuis voelen. 

Na het nodige denkwerk heb ik voldoende inspiratie gevonden 
om de wensen van de eigenaar volledig tot uitdrukking te laten 
komen in het tuinontwerp”. Hans Bouwens ontwerpt altijd vanuit 
de lijnen die uit het huis komen en het stramien dat daarbij is toe-
gepast. “Hierdoor ontstaat een sterke eenheid van het huis en de 
tuin en dit geeft rust. Dat is wat een tuin behoort te geven, zeker 
in ons vaak hectische bestaan. Je even kunnen terugtrekken, en 
een moment nemen om te bezinnen.”

Groen in de tuin
Achter in de tuin is een rij beuken geplant. Deze staan op een 
verhoogde wal met aan de achterzijde een keerwand. In de zomer 
zorgen ze voor volledige privacy. De woonhuizen aan de achterzij-
de zijn dan geheel aan het oog onttrokken. In de winter geven de 
beuken bruinblad, dat er tot aan het voorjaar aan blijft zitten. “We 
hebben de bomen speciaal geselecteerd in de kwekerij op een zo 
lang mogelijke bladvasthoudendheid en met het grootst mogelij-
ke volume erin”, vertelt Hans Bouwens. Door meteen zeer zware 
bomen te planten en deze in een rij te planten, is er samen met 
de Hedera-wand een groene achtergrond gecreëerd van ongeveer 
8 meter hoog. De stammenrij staat haaks op de symmetrie van de 
patiotuin en deze versterken elkaar hierdoor. “De stammen con-
trasteren mooi tegen de donkergroene Hedera en het lijkt wel of 
je tegen een bosrand met een donker bos in de diepte aankijkt. Dit 
komt ook doordat de kronen zeer willekeurig en natuurlijk wor-
den gesnoeid. Overdag, maar ook ’s avonds in de verlichte tuin, 
geeft dit een bijzonder en ruimtelijk effect”.
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Behalve achter in de tuin zijn ook op de andere erfgrenzen Hede-
ra-afscheidingen gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er op ooghoogte 
het gehele jaar door een groenblijvende ‘haag’ in de tuin blijft. 
Hier doorheen zijn willekeurig enkele bladverliezende Wisteria’s 
geplant. Dit om een minder afgemeten effect te krijgen. Aan de 
voorzijde en links- en rechtsachter, is zwarte Bamboe van bijna 
5 meter hoog in de borders geplant. “Zo creëer je vooral meer 
scherpte en diepte vanuit de verschillende zithoeken”, geeft Hans 
Bouwens aan. 

In de achtertuin zijn halfhoge Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’, 
met de lage Carex morrowii ‘Variegata’, geplant. “Deze zorgen 
voor een groenbeleving van binnen naar buiten en andersom. Het 
lijkt wel of ze in de kamer groeien en er geen afscheiding is. Door 
enkel lavendel en groenblijvende varens daaraan toe te voegen, 
en met in symmetrie vier Japanse Notenbomen Ginkgo biloba ‘Sa-
ratoga’ aan weerszijden van de langwerpige, naar achteren door-
lopende vijver te plaatsen, ontstaat er een oase van rust. Dit geeft 
een versterking en rust aan het levendige kleurgebruik binnen. Er 
is immers een ‘open verbinding’ tussen binnen en buiten”. 

De grassen, rietsoorten, varens en notenbomen geven samen met 
de op een natuurlijke wijze geplante, sierlijke vetmuur op de ta-
luds en stenen een oriëntaalse en bovenal rustgevende look. Aan 
alle zijden van de tuin is een optimale privacy gecreëerd. De na-
tuurbeleving is vanuit elk vertrek in het huis volledig aanwezig. 
Waar je ook kijkt, overal zijn de groene doorzichten zichtbaar.

Spiegelvijver als middelpunt 
De langwerpige spiegelvijver die vanaf het huis, trapsgewijs als 
een cascade, middels de overlopen naar de verdiepte tuin loopt, 
zorgt voor de verbinding tussen de strakke vorm en de natuurlijke 
waterpartijen met beeklopen en watervallen. De muur bestaat uit 
drie niveaus, beginnend vanaf het woonhuis en doorlopend in 
de overgang naar de verdiepte tuin. Deze twee niveaus hebben 
overlopen met onderwaterverlichting. Het derde niveau eindigt 
in de achtertuin als zitmuurtje, met daarop weer in symmetrie 
twee vierkante buitenhaarden uit transparant glas, die met een 
afstandsbediening aan- en uitgezet kunnen worden. “Het is alsof 
de vlammetjes zich vrij tussen de beplanting bewegen”, zegt de 
ontwerper met een speelse blik. 

Voor het muurtje ligt een onderhoudsarm vlonderterras van antra-
cietkleurige kunststofplanken. Dit wordt in symmetrie herhaald 
op de twee terrassen in de hoger gelegen patio. Samen met de grij-
ze hardstenen tegels en trapjes in de tuin, worden de ruimtelijke 
werking en de splitlevels van de tuin versterkt. De muurtjes zijn 
afgewerkt met horizontale strips van natuursteen, geïnspireerd 
op de verticale strips aan de gevel van het woonhuis, zodat ook 
hierdoor weer een eenheid wordt gevormd. Ze zijn afgedekt met 
grijze granieten afdekplaten, die ook rondom de vijver – daar met 
een lichte verhoging - zijn toegepast.
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A Truly Natural Experience  
Designed and Built by Isera – Made Possible by Nature

Een zwemvijver biedt zoveel meer dan een 
traditioneel zwembad; waar een zwembad 
zich enkel als een vierkante egaal blauwe 
watermassa aftekent in uw tuin,  overstijgt 
een professioneel gebouwde zwemvijver 
deze in persoonlijkheid en klasse. 

Elke klant is  uniek voor Isera, zo ook zijn 
onze ontwerpen aangepast aan het huis , 
tuin, en de mensen die er wonen. 
Neen, u hoeft zich geen weg te banen 
tussen allerlei planten en dieren, 
bij een moderne zwemvijver is het 
filterdeel volledig afgescheiden van het 
zwemgedeelte. 

Maar u zwemt wel in water dat de 
zuiverheid en helderheid van een 
kristalhelder bergmeertje evenaart. 

IsErA bvbA
Laurent van Nieuwenhove

Zink 1-3 • B-9820 Merelbeke • België
T +32 (0)9 224 28 25 • F +32 (0)9 362 22 25

info@isera-zwemvijvers.be
www.isera-zwemvijvers.be
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Een speelse eenheid
De natuurlijke, glooiende tuin en de helder vormgegeven tuin 
versterken elkaar. Doordat ze in elkaar overvloeien is er eenheid 
ontstaan, en is het speelse karakter behouden. Samen met de 
sfeer van de zijtuin, is er een verrassend effect in beleving ont-
staan, waarbij er vele zit- en loungegelegenheden met zeer ver-
schillende belevingen werden gecreëerd. 

De hele tuin, op enkele lage designarmaturen na, is langs het pad 
naar achteren indirect verlicht met duurzame LED-spots. Hans 
Bouwens: “Naar mijn mening werkt dit het minst storend. Het 
zorgt voor ruimtelijkheid en oogt het meest natuurlijk”. In de zo-
mer wordt het licht deels zacht geabsorbeerd in de beplanting en 
de kronen van de bomen en in de winter versterken ze het win-
terbeeld. De eigenaar heeft hierin ook veel bepaald. Vanuit zijn 
voormalige beroep als lichttechnicus bij podiumconcerten heeft 
hij een belangrijke inbreng gehad”.

Dat het een geslaagd project is, mag duidelijk zijn. Vorige zomer 
werd de tuinontwerper gebeld door de eigenaar: “Hans, ik zit hier 
in de tuin met vrienden en wil je even vertellen hoe gelukkig ik 
ben”. “Welk een groter compliment kun je als ontwerper krijgen? 
De samenwerking met je opdrachtgever is dan volledig geslaagd. 
Dat heeft niets met commercie te maken, maar is pure voldoe-
ning. Dat is waarom mijn vak het mooiste is wat je kunt uitoefe-
nen. Je kunt zoveel voor mensen in hun leven betekenen”.

Tekst: Ingrid Daemen / Jolanda Swyzen-Bock

Fotografie: Guy Obijn
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