Tuin Xtravert
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De tuinen die Timme Kesteloot van “xtra|vert
– tuinarchitectuur” uittekent zijn leefruimtes
met karakter. Dit is ook opnieuw het geval in
deze kleine stadstuin. De aanplantingen zijn
nog jong maar beloven de komende jaren
uit te groeien tot een weelderig en tropisch
geheel. Weelderig maar toch met een eenvoudige lijnvoering.

EXOTISCHE
STADSTUIN
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ij het strakke interieur van de woning wilde het jonge gezin een
speelse tuin. Na het bezoeken van een tropische tuin, zagen
ze het helemaal voor zich. Ze wilden een tuin met exotische
boomvarens, ruisende bamboehalmen, een palmboom en wie weet een
bananenboom. Timme Kesteloot zag deze uitdaging wel zitten. Er is nog
maar weinig vraag naar een exotische tuin. Bovendien klikte het meteen
tussen de eigenaars en de tuinarchitect.
De tuin is aan de drie zijden ommuurd. De eigenaars lieten de muren volledig zwart schilderen. Deze zwarte muren maken de tuin groter en doen
de achtergevel van de wijnhandelaar waarop ze uitkijken mee opgaan
in het geheel. Deze ommuring betekent tevens een betere bescherming
voor de exotische planten wat toch wel een voordeel is.

Zilvergrijs
De achtergevel van de woning is volledig opengemaakt naar de tuin.
Het hoofdterras onmiddellijk aan de achtergevel heeft links en rechts een
hoge houten wand in ipé. Bedoeling is om later ook nog een houten
bergruimte te voorzien zodat groene vuilbak en tuinmateriaal netjes aan
het gezichtsveld onttrokken worden. Onder het terras werd de kelder
verder doorgetrokken. Hierbij stuitten de eigenaars op een kelder met
gewelven en een lange tunnel die volledig onder de tuin doorloopt. Dit
zorgde voor heel veel steengruis en wel wat problemen voor de aanplantingen en de aanleg van het tuinpad.
De tuin bereik je via het terras en enkele trapjes naar beneden. Een houten tuinpad vormt de zichtas en leidt naar een zithoek met houten banken
met hoge rug. Later zal hier nog een afdakje voorzien worden waarlangs
de kiwi – Actinidia ‘Hayward’ - lustig naar omhoog zal kunnen klimmen.
Overal heeft de tuinarchitect hetzelfde ipéhout gebruikt maar naar gelang
de plaats is het hout zilvergrijs verkleurd of heeft het nog zijn oorspronkelijke kleur. Twee bankbrede kussens zorgen voor wat extra comfort.
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Exotische planten
Aan de zijkanten werd gekozen voor bamboe omdat bamboe winterhard
is en ook groen blijft in de winter, dit in tegenstelling tot de exotische planten. Links werd voor een bamboesoort gekozen met zwarte halmen de
‘Phyllostachys nigra’. De zwarte halmkleur gaat op in de zwart geverfde
muren. Aan de andere kant staat de gewone bamboe – de ‘Phyllostachys
aurea” - om samen met de bamboe van de buren te vergroeien en één
geheel te vormen. De bamboeplanten zijn aangeplant met een kunststof
wortelbegrenzer om woekeren tegen te gaan.
De boomvarens zullen op termijn de hoogte ingaan en steken qua kleur
af tegen het donkere blad van de ‘Phormium ‘Black Dwarf’. Deze exotische plant is eveneens winterhard. De bananenboom – ‘Musella lasiocarpa’ - wordt in de winter afgedekt met stro en met plastic ingeduffeld.
Bananenbomen zijn winterhard tot ongeveer -5 °C.
Ook de boomvarens moeten afgedekt worden. Het bovenste gedeelte
van de stam en in het bijzonder de kruin waar de jonge blaadjes zich
krullend ontrollen in het groeiseizoen moet beschermd worden tegen de
vrieskou en wind.
Vooraan zorgen de struiken van de ‘Psidium guava’ met hun gele besjes voor een vrolijke noot. Dit in het gezelschap van de gemberplant
met zijn rechte, rietachtige groene stengel en een heel mooie, geurende
bloem. Een opvallende verschijning zijn verder de Canna’s met hun rood
donkerbruin blad, oranje stengel en oranjegele bloem. Zowel blad als
bloem zijn erg decoratief. De ‘Passiflora coerulea’ met haar grote paarse
bloemen vlijt zich behaaglijk tegen de houten terraswand.
De peertjes met helderwit licht langs de muren in het strakke interieur lopen door tot buiten in de tuin. Alleen zijn het buiten fel gekleurde lampjes
in rood, geel, blauw en groen licht die voor een speels en exotisch tintje
zorgen in de tuin. Een eenvoudig idee dat toch heel gezellig oogt.

xtra|vert
De opdrachtgevers kwamen bij Timme Kesteloot van “xtravert tuinarchitectuur” terecht via zijn website. Het is een mooie, gestylde website
(www.xtravert.be) met een nog mooiere benaming waarvan beide betekenissen te rijmen zijn met de jonge tuinarchitect. Timme studeerde drie
jaar geleden af in Vilvoorde waar hij de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur volgde. Het ontwerp van deze exotische tuin was een kolfje
naar zijn hand. Een uitdaging waar hij zich graag in vastbeet. Ook hier
wilden de eigenaars een onderhoudsvrije tuin. Tegenwoordig is deze
vraag standaard, stelt de tuinarchitect.
Timme wil er ons graag op wijzen dat mensen vaak geen idee hebben
van de kostprijs voor de aanleg van een tuin. “Meestal doe ik een aantal
voorstellen die passen binnen een bepaald budget. Het prijskaartje kan
snel oplopen als de klant bepaalde wensen heeft. Een stadstuin kost al
gauw 10 000 euro.” Bij het voorontwerp met de kostenraming en een
eerste plantenkeuze voegt de tuinarchitect een boekje bij. Hierin plaatst
hij bij de foto’s van bloemen en planten die hij voorstelt de juiste benaming, en geeft hij uitleg over de verzorging van de planten. Op basis
van die informatie kan de klant zijn keuze maken. Ook achteraf is het een
handig instrument en gewoon leuk om te hebben. •
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