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Rustige adem
De woning, met bijhorende tuin, bevindt zich net naast het restaurant, 
gelegen op een drukke baan richting Chimay. Dit geeft de eigenaar de 
kans om tussen twee shifts door thuis even rustig op adem te komen, te 
genieten van de tuin en nieuwe energie op te snuiven. 
De woning is in harmonie verbouwd met de aanwezige rotsen en biedt 
enerzijds een zicht op het restaurant en een prachtig vergezicht; ander-
zijds bieden de grote glasparterres het hele jaar een totaal zicht op de 
aangename tuin. 

Deze ambitieuze chef-kok uit Chimay, ge-
kend voor lekkere kaas en bier, staat niet 
enkel graag achter zijn fornuis, maar onder-
houdt met evenveel passie zijn tuin waar hij 
volledig tot rust kan komen.
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Kletterend water
Water, hout en ruwe borduren in blauwe hardsteen zijn de over-
heersende materialen. De tuin werd gemaakt op de aanwezige 
rotsen en was daardoor niet zo evident om aan te leggen. 
Volledig rondom de L-vormige achtergevel werd een waterpar-
tij voorzien met een klein terrasje aan de slaapkamer en de 
noodzakelijke stapstenen om de woning te betreden én de 
ramen te kuisen. In het water borrelt een bolvormige steen 
lustig en in een hoekje klatert een klein rotswatervalletje erop 
los. Dit geluid overstelpt het lawaai van de voorbijrazende 
auto’s en brengt de eigenaar rust. De pompen worden zelfs ’s 
nachts niet afgezet.
Een groot terras in tropisch hardhout biedt voldoende ruimte 
om languit te genieten. Een slingerende keermuur in azobé-
vlechtwerk houdt een wild massief van grassen, bamboes, 
Japanse esdoorns en een uit de kluiten gewassen Paulownia 
tomentosa in bedwang.
De niveauverschillen worden door gerecupereerde borduren in 
blauwe hardsteen opgevangen en leiden naar een hoger gele-
gen zwembad, afgeboord met een gebouchardeerde blauwe 
hardsteen. Een klein muurtje in gerecupereerde rotsen met een 
deksteen erop doet stijlvol dienst als keermuur. Ook hier werden 
de paden en terrassen in hout uitgewerkt.

Gestructureerd wild
De eigenaar heeft de tuin nodig om na een drukke werkdag in 
het restaurant tot rust te komen. Huis en tuin liggen in elkaars 
verlengde en daardoor leeft hij werkelijk met het water. 
Het onderhoud neemt hij haast volledig zelf voor zijn rekening. 
Door gebruik te maken van veel grassen en bamboes is de tuin 
wild, maar wel zeer onderhoudsvriendelijk. 
In een kleine serre achteraan vindt hij het zalig om met zijn 
dochtertje wat groenten te kweken en plantjes te zaaien.
Toch is de tuin in zijn ogen niet helemaal af. Graag wil hij er-
gens nog een spa integreren in het geheel. De aanwezige rot-
sen zullen waarschijnlijk een grote rol spelen in de inplanting! 
De eigenaar houdt van evolutie en aanpassingen en ziet zijn 
tuin graag “bewegen”. Ook beroepsmatig zit hij niet stil. Na 
een tweede restaurant in Chimay, popelt hij al om een derde 
restaurant te openen. Vooral de uitdaging drijft hem.
Het enige dat hij betreurt in zijn tuin is de hevige wind die er 
constant waait. Stevige houten structuren houden wel al veel 
tegen, maar zijn niet helemaal voldoende. Ook haat hij regen, 
wat typisch Belgisch is, houdt hij van extreme warmte of koude. 
Allemaal zaken die hij niet in België kan vinden, maar wel in 
la douce France… •


