
‘Verantwoord ontwerpen  
zie ik ook als mijn taak’

‘In een  
herhaling  

kunnen planten 
ruimtes creëren 

zonder te  
bepalen wat je 
in die ruimte 
zou moeten 

doen.’
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en bevrijdend gevoel 
van welverdiende rust 
na noeste arbeid. Daar 
staat het Latijnse 
woord Otium voor, de 
naam van zijn bureau 
voor  Tuin- en 
Landschaps-
architectuur. ,,Het 
hoofddoel van onze 

tuinen’’, zegt Dominic. ,,Dat wil zeggen:  
binnen een groene context, maar zonder dat 
mensen een slaaf worden van hun tuin. Onze 
tuinen zijn samen met de omgeving in het 
landschap geïntegreerd. Enerzijds trekken  
we de architectuur van de woning mee naar 
buiten, anderzijds willen we mensen de tuin 
van binnenuit laten ervaren. Het Belgisch en 
Nederlands klimaat is dusdanig dat we nu 
eenmaal minder buiten zijn dan binnen. 
Door de belijning vanuit de woning naar 
buiten te trekken, wordt het gevoel naar de 
tuin toe groter.’’
Herfstkleuren, winterstructuren en vroege 
bloei zorgen ervoor dat er gedurende alle 
seizoenen een ander beeld ontstaat. ,,De 
pluk- en eettuin zijn een leuke toevoeging 
hierin. Bosaardbeitjes en ander kleinfruit zijn 
gemakkelijk in de borders te combineren, ook 
in een strakke tuin. Het is leuk voor kinderen 
om een appel uit eigen tuin te kunnen pakken 
of wat noten te rapen. Van groenblijvende 
massieven zoals buxus maken we weinig 
gebruik; die brengen weinig afwisseling door 
de seizoenen heen.’’
In zijn eigen tuin heeft Dominic gemengde 
borders, maar bij zijn klanten kiest hij vaker 
voor uniformiteit. ,,Gemengde borders zijn 
schitterend, maar ook arbeidsintensief. Een 
vasteplantenborder ontwikkelt zich in de 
loop der jaren. De dominante planten moeten 
ingeperkt worden en er is altijd werk aan. De 

vraag die ik altijd krijg is: onderhoudsarm. 
Uniforme borders vragen eens per maand wat 
aandacht, verder is het vooral genieten.’’

Strak maar niet koud
,,Je ziet bij ons geen patchwork van losse 
terrassen zoals een vooraf bedachte lounge-
hoek of eethoek’’, gaat Dominic verder. ,,Wij 
proberen open ruimtes te creëren die multi-
functioneel zijn en makkelijk van positie 
kunnen veranderen. De nadruk ligt op de 
strakke lijnen, die zorgen voor een rustig 
geheel. De bestrating en beplanting gaan op 
in het geheel, zodat er een aangename ruimte 
ontstaat. Redelijk strak qua ontwerp, maar 
niet koud en kil.’’
De tuinarchitect maakt graag gebruik van 
siergrassen of distels. ,,In een herhaling 
kunnen deze planten ruimtes creëren zonder 
te bepalen wat je in die ruimte zou moeten 
doen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat er wat 
te beleven valt. Want ondanks dat onze tuinen 
strak van opzet zijn, is het niet de bedoeling 
om een cleane omgeving te creëren. Door 
planten met zaden, bessen en vruchten te 
laten groeien, komen er veel vogels, bijen, 
vlinders en insecten op af. Dit verantwoord 
ontwerpen zie ik ook als mijn taak. In 
België zijn er veel minder open zones dan in 
Nederland. De privétuin heeft daardoor een 
grote impact op het beeld van het landschap. 
Door veel groen toe te voegen en niet te veel 
te verharden, ontstaan er aaneengeschakelde 
corridors voor vogels en insecten.’’ 
Een waterdoorlatende bestrating sluit daarbij 
aan. ,,Halfverhardingen als grind, kleiklinkers 
en een oprit van honingraatbetontegels voor-
komen dat het regenwater blijft staan. Ik werk 
graag met duurzame materialen. Omdat de 
belijning al strak is, zijn dat vaak materialen 
die warmte uitstralen zoals hout, natuursteen 
en kleiklinkers.’’ 

Opmars van de zwemvijver
De laatste jaren merkt Dominic dat er veel 
vraag is naar zwemvijvers. ,,Zo’n vijftien per 
jaar ontwerp ik er zeker. Ze integreren beter in 
de natuurlijke omgeving dan een gewoon 
zwembad. Een belangrijk gegeven, want zo’n 
negentig procent van het jaar kijk je erop uit, 
terwijl je er maar zo’n tien procent van het 
jaar in kunt zwemmen. Een zwemvijver geeft 
je tuin een extra dimensie. Hij fungeert als 
grote spiegel, geeft een enorm ruimtelijk 
gevoel. Je ziet de wolken passeren en regen-
druppels op het water vallen.’’ Een zwem-
vijver kan verwarmd worden tot 26 °C. Dit is 
het maximum; daarboven kan het biologisch 
evenwicht verstoord raken voor salamanders 
en kikkers. ,,Wees niet bang, je hebt tijdens 
het zwemmen geen last van de beesten’’, lacht 
Dominic. ,,Ook hoef je niet bang te zijn dat 
je glibberig uit het water stapt. Net als een 
zwembad kan de bodem gestofzuigd worden. 
Het levendige deel bevindt zich op de plek 
van de biofilter met zuiverende planten. Dit 
beslaat slechts een vierde van de vijver.’’
In Dominics eigen tuin zie je eerst een 
gedeelte dat vrij strak is opgezet, maar dit gaat 
over naar een boomgaard, een pluktuin en 
een moestuin. ,,Je moet bij het inrichten van 
een tuin ook naar de omgeving kijken. Bij 
een wat landelijke omgeving zorg ik voor 
een vlotte overgang door de toepassing van 
bosplantsoen. In een stedelijke context past 
een kleinere, meerstammige boom goed, 
zoals kornoelje Cornus kousa ’Milky Way’. Naast 
de horizontale lijnen kunnen ook verticale 
elementen namelijk meer ruimte creëren.’’

Dominic Christiaens wil zijn klanten bieden wat ze verdienen: rust. Met zijn strakke  
ontwerpen streeft hij naar eenvoud en soberheid, maar zonder clean te zijn.  
Daarom is er ook plek voor de eetbare tuin, ruige grassen en kogeldistels.
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