
Bel-etage met dakterras
Toen de nieuwe eigenaars een statig pand in 
Oudenaarde bezochten, zagen ze er meteen het 
potentieel van in. Eenmaal de woning grondig 
opgeknapt, kon de tuin onder handen worden 
genomen. De gelijkvloerse verdieping doet nu 
dienst als bureau, waardoor de woonvolumes 
zich vanaf de eerste verdieping uitstrekken. Do-
minic creëerde in samenspraak met In & Out 
Architecture een dakterras in gegalvaniseerd 
metaal. De semitransparante structuur verze-
kert een gunstige lichtinval op het gelijkvloers. 

Het terras biedt een mooie kijk op de tuin. De 
aanwezige trompetboom (Catalpa) werd met het 
nodige snoei- en onderhoudswerk in ere her-
steld. Hij fungeert als visuele buffer tegenover 
het aanpalende appartementsblok. 

stapstroken met Barcodemotief
Hoog op het prioriteitenlijstje van de bewoners: 
een bestrating die de woning met het nieuw aan-
legde grindterras en de garage achterin verbindt. 
Dominic: “Het perceel (5 x 25m) strekt zich uit in 
de diepte. Een klassiek pad laat de tuin in dat ge-

val nog smaller ogen. Stapstroken met verschil-
lende lengtes bieden het ideale alternatief. Deze 
‘barcodes’ genereren meer volume en een zekere 
speelsheid. De bodembedekker (Herniaria gla-
bra) versterkt het tuingevoel.”

Verticaal lijnenspel
In de stadstuin spelen verticale elementen een be-
langrijke rol. Ze maken de tuin ruimtelijk interes-
santer en zorgen voor extra dynamiek. De nu nog 
bescheiden klimplant ‘Duitse pijp’ (Aristolochia 
durior) belooft haar rol als sierlijke smaakmaker 

Hoe maak je van een tuin met een beperkte oppervlakte een fijne plek om van het buitenleven  
te genieten? Het is een uitdaging waar elke tuinarchitect steeds vaker mee geconfronteerd wordt. 

Dominic Christiaens (bureau Otium) bewijst dat je met een uitgekiend ontwerp, veelzijdige 
beplanting en speelse lijnen ook in het hart van de stad een spannend geheel kunt creëren.

tekst Kurt Deman

StadStuin wordt 
groene pleiSterplek
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De purperen zonnehoed  tussen het ranke siergras creëert 
een fascinerend schouwspel.

Een klassiek pad zou de tuin optisch laten versmallen: met de 
stapstenen kun je dat vermijden 

Het dakterras bestaat uit gegalvaniseerd metaal: het biedt 
ruimte tot ontspannen en laat tegelijkertijd voldoende licht 
door voor de woonruimtes op het gelijkvloers.

In een stadstuin zijn de verticale 
elementen erg belangrijk.

elk jaar nadrukkelijker te vervullen. Ze dankt haar 
naam aan de merkwaardig gevormde bloemen, 
die sterk op een tabakspijp lijken. Door de afslui-
ting met de aanpalende tuinen laag te houden, 
blijft het open karakter van de tuin gevrijwaard.

fascinerend kleurenspel
Een rijke beplanting met het grootste onder-
houdsgemak … De droom van zowat elke tui-
neigenaar, werd ook voor dit project nagestreefd. 
Wanneer de purperen zonnehoed (Echinacea 

purpurea ‘Little Magnus’) tussen het ranke sier-
gras (‘Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’) komt 
piepen, ontstaat een fascinerend schouwspel. 
Halfweg de lente ontpopt de grootbloemige Ja-
panse kornoelje (Cornus kousa ‘Milky Way’) 
zich met zijn roomwitte schutbladeren tot een 
absolute blikvanger. De bonte tinten en rode 
wintertwijgen garanderen ook in koudere sei-
zoenen een prachtig kleurenpalet. De lichtblau-
we bollen van de kogeldistel (Echinops banna-
ticus) kunnen ons eveneens uitermate bekoren. 

gastVrije tuin, midden in de stad
Bontgekleurde vogeltjes en vlinders zijn graag 
geziene gasten. Het grote natuurlijke bijenhotel 
met houtblokken lokt eveneens heel wat zoe-
mende bezoekers. Wanneer je in deze tuin ver-
toeft, lijkt het drukke stadsleven plots heel ver 
weg. “Een tuin hoeft niet groot te zijn om toch 
over alle comfort, geuren en kleuren te beschik-
ken. Een uitgelezen plantenkeuze, de juiste 
ruimte-indeling en een creatieve visie maken 
overal en altijd het verschil!” besluit Dominic.
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