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p Oranje zandoogje (Pyronia tithonus) op beemdkroon (Knautia) in de bloemenweide

Chris Ghyselen

p De bijna 35 meter lange mixed border in zomertooi, met doorzicht naar de grassenborder en de bloemenweide, op de achtergrond het Koningsbos.
Vaste planten in de linker border van vooraf: Persicaria amplexicaulis ‘Red Baron’, Pennisetum thunbergii ‘Red Buttons’, Anthemis ‘Sauce Hollandaise’, Persicaria
amplexicaulis ‘White Eastfield’, Knautia godetii, Agastache ‘Black Adder’ en Eupatorium maculatum ‘Ankum’s Robin’

In het Belgische Oostveld, dicht bij Brugge (gemeente Beernem),
leidt tuinarchitect Chris Ghyselen elk jaar zo’n vijftien groepen
bezoekers rond in zijn privétuin.
“Op een rondwandeling vertel ik over mijn werk,
de uitgangspunten voor een ontwerp en de schoonheid
van planten. Ik maak er een gezellig verhaal van dat uitnodigt
om de tuin te beleven. Met alle zintuigen op scherp,
maar wel ontspannen.”
Als bevlogen plantenmens laat hij zich voor ontwerpenopdrachten leiden door zijn passie voor de natuur
en veel gevoel voor vormen en stijl.
Tekst: Julia Voskuil • Foto’s: Julia Voskuil en Chris Ghyselen
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georganiseerde natuur
als tuincreatie
Wandelen door zijn grote privé tuin is vol verrassingen, een
aaneenschakeling van verschillende biotopen en sferen. Een
door hoge hagen beschermde plek om te genieten en tot rust
te komen. Dat doen Chris en zijn vrouw Anne dan ook elke
dag. Ook het onderhoud wordt daartoe gerekend, wat in een
4500 vierkante meter grote tuin met metershoge hagen geen
sinecure is. Half juli wordt het tuinhek een zondag open gezet
en komen vakgenoten, familie en tuinvrienden meegenieten
om de zomer te vieren met pianomuziek en lekkere hapjes.
Eén van de blikvangers in de tuin is dan de bijna 35 meter
lange dubbele mixed border, een en al kleur. Deze fotogenieke
border siert ook de omslag van tuin Oostveld. Dit boek geeft
een goed beeld van het werk van Chris Ghyselen, het is een
document van zijn levenswerk. Hij vertelt hierin over zijn
ontwerp- en beplantingsideeën en met de verschijning in juni
2016 ging een grote wens in vervulling. “Mijn hoofd zit vol
ideeën en ik voelde al lange tijd behoefte om ze samen met
alle opgedane kennis en ervaring vast te leggen en te delen.

Veel internationaal bekende tuinfotografen komen hier graag
en enkelen stelden foto’s beschikbaar voor het boek. Samen
met veel eigen fotomateriaal geeft het boek weer hoe de tuin
is ingericht en toont de plantensoorten waarmee ik graag werk.
Voorin is de ontwerptekening afgedrukt met de verschillende
tuinonderdelen. Die heb ik beschreven per seizoen, korte
inleidingen en beschrijvingen van een groot aantal soorten en
cultivars en de dieren die bij de biotopen horen. Met veel tips
voor het gazon, de aanleg van een border en de verzorging
van vaste planten is het ook een praktisch boek geworden voor
zowel ervaren tuiniers als beginners. Eén van mijn favoriete
plantengeslachten is Persicaria, ten onrechte vaak beschouwd als
woekeraar. Eind jaren 80 vond ik een mooie toevallige kruising
van vermoedelijk Persicaria amplexicaulis en Persicaria bistorta.
Van lieverlee ben ik Persicaria’s gaan verzamelen en selecteren.
Anne doet dit met het geslacht Brunnera. Onderscheidende
selecties brengen we op naam om ze al dan niet onder
kwekersrecht in de markt te zetten.”
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p Bird’s-eye view richting straatzijde, met zwemvijver, de gebogen haag rond
de proefbedden, met kas en moestuin
t De leeftuin in de bloesemtijd, met de appel in bloei; de vroege bolgewassen
vormen zaad in de ongemaaide gazoneilanden

p Visvijvertuin met koi en Lutyens bank, geflankeerd door blokken van buxus
met een bol op stam van bonte buxus

Strak en weelderig
De liefde voor planten zat er bij Chris al jong in en op 15-jarige
leeftijd werd het dan ook de tuinbouwschool. “Om een beetje
aan het vak te snuffelen ging ik vooraf een week bij André
Van Wassenhove werken, tuinarchitect en tuinaannemer in
Brugge met prachtige tuinen op zijn naam. Hij gaf mij het
fameuze Vaste Plantenboek van Mien Ruys, dat samen met de
tuinplantenencyclopedie van Rob Herwig mijn planten bijbel
werd. Later deed ik de vakopleiding in Vilvoorde en ging nog
eens zes maanden bij Van Wassenhove werken. Het is een gemis
dat hij in 2002 al op 68-jarige leeftijd is overleden. Zijn gevoel
voor ruimtelijke vormgeving in combinatie met een enorme
plantenkennis, was zeer inspirerend. Strakke haagstructuren en
een weelderige beplanting spraken ook mij aan en zo ging ik aan
de slag als tuinarchitect en tuinaannemer en … huisvader. Het
waren intensieve jaren waarin weinig tijd over bleef voor tuin- en
kwekerijbezoek. Dat is inmiddels veranderd. Ik beperk mij nu tot
ontwerpopdrachten en ga vaker op pad. Dat levert niet alleen
kennis op, maar ook mooie contacten in Nederland, Engeland
en Duitsland. In juli 2018 was ik op plantenreis naar Kyrgyzstan
met vakgenoten zoals Coen Jansen en Brian Kabbes, die de reis
organiseerde en leidde. In combinatie met de jaarlijkse open dag
was dat wel een beetje druk, maar zodra ik dan weer bezig kan
zijn tussen de planten glijdt alles van me af. Ook een duik in de
zwemvijver is heel ontspannend. Het liefst begin ik zo de dag.”
Hoe dat in z’n werk gaat demonstreerde hij tot grote hilariteit al
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eens op een open dag en fotograaf Philippe Perdereau legde het
vast. Na een flinke aanloop en een sprong over de moerasrand…
Plons! De school goudwindes schiet uit elkaar en de meer dan
manshoge koperen kikker met paraplu aan de vijverrand denkt
er het zijne van. Het kunstwerk van Luc Lapere heet dan ook ‘De
Denker’.
Na dit intermezzo over ware tuinbeleving vertelt Chris Ghyselen
over zijn eerste ontwerp. “Dat dateert van ruim dertig jaar
geleden, een opdracht voor Rita Vesschemoet in Beernem. Er
werd een nieuw huis gebouwd op de plek waar haar grootouders
een boerderij met boomgaard en moestuin hadden. Die
elementen heb ik ingepast in een strak ontwerp met hagen
en borders vol vaste planten, met respect voor de aanwezige
bomen en landschapselementen. Bij de twee terrassen aan
de woning is de tuin intiem en het meest gedetailleerd.” Het
ontwerp is na al die jaren nauwelijks gewijzigd, de hagen zijn
prachtig uitgegroeid. De tuin oogt evenwichtig en eigentijds,
wordt liefdevol onderhouden en er wordt volop in geleefd door
het gezin met kinderen en kleinkinderen. “Als we in juli open tuin
hebben, doen enkele tuinen van opdrachtgevers in de omgeving
ook mee. Elk jaar is er overleg nodig, want openstelling vraagt
van de tuineigenaren veel voorbereiding en inzet. Voor 2019
staat de open zondag gepland voor 14 juli, bijzonderheden
staan op de website.”
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t De poel met vlonder in de bloemenweide, stovend in de zinderende
zomerzon

q Half september snoeit Chris Ghyselen de hoge, golvende beukenhagen
nog wat bij voor een strak winterbeeld

Twee fasen
Oostveld is een gehucht in de gemeente Oedelem (Beernem),
gelegen in een licht glooiend cultuurlandschap. Ook het
perceel waarop Chris en Anne hun tuin hebben ingericht heeft
een hoogteverschil. Het loopt naar achter toe omhoog, van 18
naar 22 meter boven de zeespiegel, 150 meter lang en relatief
smal met een breedte van 30 meter, het Koningsbos als decor.
Tussen de tuin en het bos ligt een weide, die door koeien wordt
begraasd, een idyllisch panorama. “Schrale grond zorgt bij
een bloemenweide voor de meeste diversiteit. De bodem in
de streek bestaat plaatselijk uit blauwe klei- en/of zandlagen,
een gegeven waarmee je rekening hebt te houden voor het
plantengebruik. Toen we hier in 1988 kwamen wonen was
het perceel met voormalige boswachtershuis 1500 vierkante
meter groot en op die situatie is het tuinontwerp aanvankelijk
gebaseerd. In 1996 hadden we het geluk 3000 vierkante meter te
kunnen bijkopen. Dat gaf me enorm veel energie! Ik verlengde
de mixed border tot bijna 35 meter en legde een zwemvijver aan,
een beektuin, grassenborders en een bloemenweide. Eindelijk
konden alle planten die op reizen waren verzameld een geschikt
plekje krijgen. Sedertdien is er weinig aan de tuin gewijzigd, al
heb ik recent besloten de voortuin een meer exotisch karakter
te geven. Daarnaast is er natuurlijk het onderhoud en dat wil ik
zo lang mogelijk zelf blijven doen. Half september snoei ik de
hagen nog wat bij en daarna wordt het rustig tot eind februari.
Alleen bladruimen is dan nog nodig, want vanaf de bosdreef

waait er nogal wat de tuin in. Blad is ongewenst in de vijvers en
de beekloop, op het gazon en de paden. Verder gebruik ik de
winter om te plannen en te genieten, want ook ‘s winters is de
tuin mooi. De grassenborders zijn bijvoorbeeld prachtig met
rijp.” Even een adempauze en daarna weer lekker aan de slag.
Het onderhoud moet overigens wel een flinke klus zijn gezien de
oppervlakte en inrichting van de tuin. Chris Ghyselen ziet er niet
tegenop, het geeft hem juist inspiratie voor ontwerpopdrachten.

p Herfstbeeld van de mixed border, rijke combinaties van kleuren en vormen. Centraal in beeld Solidago caesia met luchtige toetsen van warmrode Dahlia
‘Mexican Black’ en het heldere geel van Amsonia hubrichtii, een vaste plant met een fraaie herfstkleur
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t v Borderdetail met de heerlijk geurende Phlox paniculata ‘Utopia’ (een selectie van Coen Jansen) en Helenium autumnale ‘Ruby Tuesday’
v t De leeftuin in het vroege voorjaar vol verwilderende bol- en knolgewassen; voedselrijkdom voor insecten en wekenlang een lust voor het oog
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p Bewerking tuintekening: Kaat Van Parys

Favoriet
Bezoekers vragen vaak naar zijn favoriete onderdeel. Wat
moet je daarop antwoorden als je zo’n grote, gevarieerde en
rijk beplante tuin hebt? De bloemenzee van de lange dubbele
border misschien? Maar nee. De tuin in zijn geheel is hem lief,
al zijn er elk seizoen hoogtepunten. “In het vroege voorjaar
is dat de leeftuin bij ons huis. Zodra het gras frisgroen kleurt
komen de talrijke voorjaarsbollen weer tot leven. We zijn er
wekenlang getuige van hoe ze langzaam tot bloei komen. Feest
voor ons, maar zeker ook voor vroege insecten. Als ik al een
favoriet tuindeel heb is dat misschien wel de beektuin. Die heb
ik zo dicht mogelijk tegen de haag langs de dreef aangelegd.
Het murmelende water, de schaduw, de wisselende lichtval.
Prachtig! In de beektuin groeien vooral bladplanten, merendeels
uit vooral noordelijke werelddelen zoals Noord-Amerika.
Soorten als Veratum met hun gerimpelde blad, venusschoentje
(Cypripedium parviflorum var. pubescens) en diverse cultivars van
Kaukasisch vergeet-mij-nietje (Brunnera). Ze groeien vreedzaam
naast inheemse salomonszegel, in dit geval Polygonatum
hybridum ‘Weihenstephan’.” Georganiseerde natuur noemt Chris
Ghyselen zijn tuin, met ruimte voor spontaniteit. □

t Spel van licht en schaduw in de beektuin met stromend water, weelderig
begroeid met schaduwplanten zoals de bolletjesvaren Onoclea sensibilis,
Persicaria virginiana ‘Compton’s Form’, Acorus gramineus ‘Variegatus’ en de
overhangende takken van Viburnum onondaga
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DUIZENDKNOOP
Het zijn geen woekeraars! Dat is vooral de Japanse
duizendknoop (Fallopia japonica). Met zijn elegante verticale
bloeiwijzen is het sortiment Persicaria amplexicaulis juist heel
waardevol in de tuin. Kijk voor eigen selecties op de website.
In het boek is een 15-tal afgebeeld. De bloemkleur varieert
van dieprood zoals ‘Blackfield en ‘Black Adder’ tot wit zoals
‘Alba’ en ‘Fat White’ voor in schaduw.
• Bloei vanaf eind juni tot in oktober
• Elegante verticale bloeiwijzen
• Bloemkleur wit, roze tot bijna zwart
• Hoogte variërend, cultivars van 40 tot 180 cm
• Het weelderige blad onderdrukt eenjarige zaadonkruiden
• Geschikt voor zon en halfschaduw

TUIN OOSTVELD
Tinhoutstraat 36, B-8730 Oedelem (bij Brugge)
+32 (0)50 781 490
www.chrisghyselen.be
www.open-tuinen.be
Open tuin: zondag 14 juli 2019 10:00 – 18:00 uur
verkoop boek (€ 24,95), planten
* combinatie met andere tuinen in Beernem
* flyer met route beschikbaar
EDEN
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