
Hun grondige plantenkennis. Dat was de reden waarom Cools Tuinaanleg de renovatie  
van de indrukwekkende parktuin van Hof ter Weyden in handen kreeg. Met veel zorg en 

een mix van maar liefst 8.500 vaste planten maakte het bedrijf uit Essen (BE) er weer een 
groen pareltje van.
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PARKTUIN  
MET NATUURLIJKE 

CHARME

RIJKE GESCHIEDENIS

Het domein van Hof ter Weyden – te midden van uitgestrekte 

weilanden en weggestopt achter een bakkersmolen – kent een 

rijke geschiedenis. Veel buurtbewoners herinneren zich de vele 

concerten, tentoonstellingen en rondleidingen die ze hier vroeger 

bezochten en de authentieke charme die het landgoed toen al 

uitstraalde. Deze oase van rust in de Belgische Kempen was pre-

cies waar eigenaars Erika en Paul drie jaar geleden naar op zoek 

waren.

MIX VAN OUD EN NIEUW

Maar voordat ze die ‘oase’ hun thuis konden noemen, hadden 

ze nog heel wat werk voor de boeg. “De tuin schreeuwde om een 

renovatie”, vertelt Griet Cools van Cools Tuinaanleg. “Paul was 

onder de indruk van onze uitgebreide plantenkennis en besloot 

om met ons in zee te gaan. Het domein is vier hectare groot en 

bestaat uit besloten tuingedeelten, een dreef met populieren, wei-

landen, een vijver en in de voortuin een moestuin. Tuinarchitecte 

Dina Deferme maakte eerst een totaalontwerp om de bestaande 

tuin aan te passen en te herplanten en wij gingen daarop verder. 

We vonden het goed dat Dina de bestaande tuinstructuur onaan-

geroerd liet”, vertelt Griet. “Ook de solitaire bomen en de Canade-

se populieren die een weg markeren tussen de linker- en rechter-

kant van de tuin, bleven staan.” Voor verdere aanpassingen doet 
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Paul beroep op de lokale tuinarchitecte 

Ilse de Schuyter. “We kennen haar goed 

van andere projecten,” legt Griet uit, “en 

het is steeds prettig samenwerken.”

GEHEIME TUIN

Net omdat de oorspronkelijke indeling 

behouden werd, oogt de tuin vredig en 

natuurlijk. Genieten is de boodschap en 

dat doen Erika en Paul met volle teugen. 

Vanuit hun huis kijken ze – onder het ge-

bladerte van een enorme moerbeiboom 

door – uit over een weids grasveld dat 

uiteindelijk overloopt in de paardenweide. 

Een plek waar Erika als paardenfluisteraar 

en -coach veel tijd doorbrengt. Rechts van 

het huis bevindt zich een grote schuur met 

aangrenzend een gaanderij. Even verderop 

naar rechts ligt de vijver, waar je stil moet 

zijn om de broedende eenden niet te sto-

ren. Aan de linkerkant van de tuin ligt een 

boomgaard met speciale appelsoorten en 

een mini-doolhof van hoge beukenhagen. 

“We snoeiden ze netjes bij en plantten – 

net zoals in de rest van de tuin – overal 

nieuwe, lage begroeiing zoals hortensia en 

zachtroze Bonica-rozen. De hagen geven 

je het gevoel in een geheime, Engelse tuin 

rond te lopen. Een romantisch plaatje dat 

we compleet maakten met een petanque-

baan en een sierlijk prieeltje.”

8.500 PLANTEN

Wandelend door al dat groen krijg je het 

idee door een park te dwalen, precies zo-

als Paul het bedoeld heeft. “Als tuin- en 

natuurliefhebber droomde hij van een 

landelijke parktuin”, vertelt Griet. “Niet te 

strak, veel soorten bloemen en een bon-

te mix aan kleuren, zo had hij het in zijn 

hoofd. En zo gebeurde het ook, want voor 

de aanleg van deze tuin gebruikten we 

maar liefst 8.500 vaste planten. Dit komt 

mooi tot uiting in de bloemborder naast de 
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weide. Daar vormen de planten een har-

monisch geheel en is het mooi om te zien 

hoe het bloembed in steeds afwisselende 

kleuren langs de weide kronkelt. We heb-

ben er Bonica-rozen geplaatst, Knautia en 

andere pendelplanten, klimrozen (Paul’s 

Himalayan Musk), winterharde grassen en 

nog veel meer. Om de 60 centimeter in-

stalleerden we een druppelsysteem voor 

een aangepaste beregening. Het is een 

mooi geheel geworden, helemaal naar de 

wens van de klant. En laat dat nu steeds 

onze prioriteit zijn.” •
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