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Tuinaanleg- en onderhoud

Tuinaanlegsector
inspireert op Batibouw

S

In de ‘Inspiration Zone’ op Batibouw trokken de inspiratiewoning en -tuin met cohousing dé aandacht. VLAM is met
de campagne ‘Het Tuinaannemereffect’ de drijvende
kracht achter deze deeltuin. “Dergelijke tuinen zijn de
toekomst”, volgens ontwerpers Stijn Verhalle & Arno
Deruyck.
Jan Vancayzeele, consulent tuinaanleg AVBS
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Het Tuinaannemereffect

© Vlam

Met de slogan ‘Cogardening maakt
tuindromen waar’, inspireerde VLAM
de bezoekers op Batibouw 2020 met
een klimaatbewuste cogardeningtuin.
Deze tuin viel te bewonderen in de
nieuwe Inspiratiezone van ‘Batibouw.’
In die zone in Paleis 4 waren verschillende types woningen te zien, waaronder een cohousingproject. Voor de
tuin ervan deed VLAM een beroep op
de ontwerpers Stijn Verhalle en Arno
Deruyck. De realisatie van de tuin was
in handen van Tuinen De Coninck uit
Ternat.

Cohousingproject met cogardening
Deeltuinen bieden mogelijkheden die
aparte tuintjes veel minder hebben.
Ze werken bovendien kostendelend,
aldus ontwerpers Verhalle & Deruyck.
De tuinarchitecten geven toe dat het
ontwerpen van de inspiratietuin bij het
cohousingproject een uitdaging was.
De tuinarchitecten kozen voor een
vormgeving die speels is in lijnenspel
en materiaalkeuze. De tuin kreeg
hierdoor een boeiende, dynamische
look. Deruyck legt uit: “We ontwierpen een tuin waarvan de verschillende
gezinnen in het cohousingproject
zouden voelen dat het hun persoonlijke tuin is, terwijl ze er eigenlijk
maar deels eigenaar van zijn.” De tuin
werd ontworpen om van te genieten,
zonder veel werk of onderhoud. Tot

slot is dit ook een prima voorbeeld
van hoe een woning en een tuin één
geheel vormen.

Klimaatbestendig en biodiversiteit
Met cogardening springen gezinnen
zuinig om met ruimte en geld, maar
er is meer. De ontwerpers van de
inspiratietuin hebben ook aan zuinig
waterverbruik gedacht. Verhalle:
“Zowel het gebouw als de tuin voorzien in een natuurlijke opvang van
regenwater. Tegels worden bijvoorbeeld gelegd met een open voeg om
de grondwaterreserve aan te vullen
met regenwater. Centraal in de tuin
kan een wadi worden voorzien.” De
bomen hebben verschillende functies.
Ze geven structuur, kleur, verkoeling,
trekken vogels en dieren aan en
dragen zo bij aan meer biodiversiteit.
Doordat ze op een heuvel staan,
creëren ze ook nog eens extra speelmogelijkheden.

Bouw en groen afstemmen
De inspiratietuin toont hoe woning en
tuin één geheel vormen. De noodzakelijke werken kunnen daardoor op
elkaar worden afgestemd, wat veel
geld en tijd bespaart. Het tijdig inschakelen van een tuinarchitect en
tuinaannemer bij dergelijke bouwprojecten is een absolute noodzaak voor
het welslagen ervan. n
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