Tuin Studio Verde

Tekst: Christophe De Ridder | Fotografie: Artifix

De kracht
van de ‘illusie’

50 chicgardens

chicgardens 51

Berwout Dochy is een beloftevolle jonge tuinarchitect. Als pas afgestudeerde won hij vorig jaar
de groenwedstrijd ‘Buiten Verbeelding’ en daarna ging de bal stevig aan het rollen voor deze
22-jarige ontwerper. Tal van opdrachten kwamen zijn richting uit, waaronder de inrichting van
een dakterras in de kustgemeente Middelkerke. Hier transformeerde hij een kleine oppervlakte tot een ruimtelijk ogend geheel dat optimaal rekening houdt met de (kust)omgeving.

Microklimaat

Illusie

Niet lang nadat Berwout Dochy bovenstaande prijs won, ging hij aan
de slag als zelfstandig landschaps- en tuinarchitect. Van een rustige start
was geen sprake. Zijn winnende project resulteerde in heel wat mediaaandacht, waardoor zijn naam plots prijkte in allerlei outdoor- en lifestylebladen. Het tuinminnende publiek leerde hem zo snel kennen en hij
kreeg meteen diverse opdrachten toegewezen, zoals dit dakterras. Dit
project is één van de stokpaardjes op het vlak van ‘terrasinrichting’ van
Studio Verde – de naam van zijn ontwerpbureau.

De bewoners wilden van hun terras een echte leefruimte maken: een
plaats om te relaxen en waar het goed is om mensen te ontvangen. “Bij
mijn eerste bezoek viel mij vooral de binneninrichting op. Die is heel mooi
en sober en valt vooral op door rode tinten en houtkleuren. Ik besliste om
dit kleurenpatroon door te trekken naar het terras. Zo werd de buitenruimte nog meer een “extra kamer” die aansluit bij het bestaande interieur.”

Als we het terras bezoeken, blijkt meteen dat Berwout Dochy zijn prijs
niet toevallig heeft gewonnen. Elk detail, elke plant en alle materialen zijn
zorgvuldig geselecteerd en dragen bij tot een eindresultaat dat onderhoudsvriendelijk, sfeervol en ruimtelijk is.
“Ik richtte één deel in van een L-vormig terras. Dat deel is ongeveer 50
vierkante meter en dus niet al te groot. Het ligt niet langs de zeezijde
maar biedt wel een fantastisch zicht op de weidse, groene poldervlakte
langs de rand van de kuststad. Bovendien heerst op dit terras een soort
van microklimaat. Het ligt uit de wind en in combinatie met de hoogte ontstaat hier een veel hogere temperatuur dan op straat, soms met verschillen
tot vier of vijf graden.”

Daarnaast wilde Berwout Dochy ook afrekenen met enkele minpunten
van het terras. “Een belangrijk aandachtspunt was de beperkte ruimte.
Dat zorgde ervoor dat ik voorzichtig moest omspringen met het toevoegen van extra elementen. Elk detail kon er één te veel zijn. Uiteindelijk
opteerde ik voor een eenvoudige structuur: één centraal houten vloervlak,
omgeven door een leistenen boord met grote zinken bloembakken. Het
contrast tussen beide bodemlagen creëert een gevoel van extra ruimte.
Het terras is begrensd, dat wel, maar de rand trekt je aandacht en verruimt zo je blik. Een optische illusie, als het ware.”

Visuele overgang
De beplanting rondom het terras vormt een soort van groene gordel. Die
onttrekt de grauwe terrasleuning aan het zicht en bovendien ontstaat
zo een knappe overgang tussen het terras en het zicht op de polders.
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Erica Garden bvba

“Vroeger vormde de balustrade een visueel obstakel, net zoals de huizenrij net naast het appartement. Nu ben je als het ware omsingeld
door de natuur.”
De compositie van planten rondom het terras is zeer bijzonder. In elke
bak vind je verschillende soorten terug, waardoor een kleurenwaaier
ontstaat. Bovendien verandert het kleurenpalet doorheen het jaar omdat
de diverse plantentypes verschillende bloeitijden hebben. Dat principe
wordt ook toegepast in zogenaamde ‘prairietuinen’.
“Bij de selectie van de bloemen en siergrassen opteerde ik voor rustige
kleuren zoals blauw, lila, wit,… Die geven het dakterras een ruimere
indruk dan felle kleuren zouden doen. Om maar een voorbeeld te geven:
stel u een lang grasperk voor met op het einde een opzichtige, gele
bloeier. Deze kleur eist alle aandacht op en daardoor lijkt de tuin korter
dan hij eigenlijk is, terwijl een lila bloeier een verdiepend effect heeft.
Daarnaast selecteerde ik ook planten die niet met elkaar in concurrentie
gaan. Er is geen enkele soort die woekert, waardoor ze perfect naast
elkaar kunnen staan. Zo beschermen ze elkaar ook tegen de wind, wat
belangrijk is op deze hoogte.”

De groenspecialist met de ruimste keuze

Valwind vermijden
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Het houten terras bestaat uit de duurzame soort ipe. Doorheen de jaren
treedt een mooie vergrijzing op, die het terras een extra charme zal
geven. Alle planken zijn onzichtbaar bevestigd waardoor een strak resultaat ontstaat.
“Ook de schuttingen aan de uiteindes van het terras bestaan uit dezelfde
houtsoort. Ik liet deze op maat maken door Demonie Hout, een schrijnwerkerij waar ik al enkele keren mee samenwerkte. Belangrijk is dat
deze schuttingen lichtjes winddoorlatend zijn. Zo ontstaat geen valwind
op het terras.”
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ontdek enkele realisaties
www.studioverde.be

Doordat er geen valwind is, kunnen de planten achter de schuttingen
perfect overleven en is het ook aangenaam vertoeven in de zithoek. Aan
de zijde van de zithoek staat er zelfs een vijgenboom, die in de zomer
perfect rijpe en eetbare vijgen aflevert. Zo wanen de bewoners zich af
en toe in het zuiden van Frankrijk. Langs de andere zijde staan twee
karaktervolle meerstammige schijnhulsten, net zoals twee lage fonteintjes
als extra sfeerelement.”

Subtiel licht
Er zijn diverse subtiele links met het interieur. De kleuren van de bloembakken zijn één zaak maar daarnaast is ook sprake van inox meubilair. Voor
het terras opteerde ik voor elektrogepolijste inox omdat die duurzamer is
voor buitengebruik. Dit type kan ook perfect tegen de zilte lucht hier aan
de kust.”

Exclusieve tuinen, een oase van rust

Berwout Dochy zorgde voor een eettafel en een aangenaam zitsalon,
waar het tot in de late uurtjes genieten is. “De avondverlichting op het
terras hield ik zo subtiel mogelijk. De knalrode polyester bloembakken
lichten op dankzij led-verlichting en daarnaast hangt ook een verticaal
armatuur tegen de gevel van het dakappartement. Ik wilde ook hier overdaad vermijden om het gevoel ruimtelijkheid altijd te vrijwaren.” •
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Droomt u ook van een exclusieve tuin waarvan u
het jaar rond kunt genieten, een tuin die perfect
aansluit bij de stijl en indeling van uw woning?
Studio Verde creëert voor u een oase van rust
die één geheel vormt met uw woning.

Berwout Dochy
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