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TUINJUWELEN IN OOSTKERKE
EN SIJSELE (2)

Lavendeltuin met dolomietwegen

Op 13 juni 2012 bezochten de leden van de Koninklijke
ke Hofbouwmij. Sint-Fiacre
Sint-Fia
ze tuinexcursie
inexcursie was de integr
twee bijzondere private tuinen. Het thema van deze
integratie
van de tuin in het omringende landschap.
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GENS KATRIEN VANDIERENDONCK
De tweede halte van de excursie
rsie was
de private tuin van floriste Katrien
ele-Damme.
mme.
Vandierendonck in Sijsele-Damme.
roenoase
oase ligt
Deze eigenzinnige groenoase
verscholen in hett Brugse Houtland
Maldegem-Donk.
tegen de grenss met Maldegem-Donk
erd de relatie gelegd met het
Ook hier werd
e landschap.
andschap. Floriste
Floris
omringende
nze
ze tuingids.
Katrien was onze
Flirten met het landschap
dschap
Een landelijke weg brengt ons naar een
kleine parking met schaduwgevende
dakplatanen. Van hieruit kunnen we de
woning of de tuin ontdekken. In een
oude boerderij heeft floriste Katrien
Vandierendonck (1958) haar woning en
haar floristenatelier ingericht in relatie
met het vrije landschap. De tuin heeft
een oppervlakte van circa 7.500 m2 en
is relatief smal maar leidt ons doorheen diverse sferen. Katrien Vandierendonck speelt in haar tuin handig in
op het thema landschap. Aparte
tuinruimtes werden gerealiseerd die
telkens opnieuw een relatie leggen met

de ope
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ruimte. Zo volgen openheid en
beslotenhe
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beslotenheid
elkaar op en kan de
tuinwand
uinwan
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telkens nieuwe vergezichte
zichten ontdekken. Dichtbij de woning
is d
de tuin formeler, verderop vermengt
de tuin zich met het omsluitende
landschap.
Een rustgevende floristentuin
In de voortuin werd een oud zwembad
omgevormd tot een romantische
siervijver. Rozenstruiken geven
duidelijke kleuraccenten. De vormgegeven hagen doen ons denken aan Piet
Oudolf. In de voortuin ontdekken we
ook nog een indrukwekkende berceau
met een blauwe Wisteria. Deze bloementunnel, met een lengte van circa
20 m, leidt ons naar de woning. Parallel
met deze gloriëtte is een opmerkelijke
buxustuin te zien waarbij de planten
geboetseerd worden in modernistische
abstracte vormen. Een dakliquidambar
met zithoekje sluit deze eigenzinnige
buxustuin af.
In de achtertuin lopen verschillende

ruimten smetteloos in elkaar over. We
zien een Vlaamse interpretatie van een
Provençaalse lavendeltuin die in
golvende lijnen tussen het dolomiet
een zuiderse sfeer oproept. Aansluitend ontdekken we een cirkelvormige
leestuin op het gras. Een bloementuin
met pergola is de ideale ruimte waar
de floriste bloemen kan plukken voor
haar boeketten en bloemenarrangementen. In de tuin zijn nog verschillende aparte taferelen te zien zoals de
kampvuurzone of een oude poel.
Tussendoor zijn heel wat grote of
piepkleine zitruimtes uitgewerkt die
gebruikt worden om op verschillende
momenten van de dag tot rust te
komen. Telkens bieden deze oases een
uniek uitzicht op de tuin en het landschap. Het buitenleven op zijn best. O
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