
Christophe en zijn collega-ontwerpster werken niet in een 
bepaalde stijl. Hun concepten gaan van landelijk tot minima-
listisch. Wel een constante: supergepersonaliseerd maatwerk, 
verrassende plantenkeuzes en authentieke materialen. “Neem 
nu dit uitdagende project in Lier. Hier startten we met een 
blanco terrein. Enkel één waardevolle beuk achterin werd be-
waard. De eigenaars wensten een ‘volwassen’ tuin, zodat ze 
meteen volledig geborgen in het groen zaten, zonder inkijk 
van de overkant. Dus plantten we onder andere lindes en 
esdoorns aan die al tien meter hoog waren, en grillige oude 
appelbomen. Dit is een tuin waar het hele jaar door leven in 
zit. Vooral wintergroene accenten, met her en der bloemen 

Als de moeder van Christophe Serneels hem vroeger niet 
vond, wist ze dat ze buiten tussen de planten moest zoeken. 
Voorbestemd om een gepassioneerde tuinarchitect te wor-
den dus. Vandaag maakt Christophe samen met twintig vas-
te medewerkers en tal van trouwe onderaannemers groene 
dromen waar. Voornamelijk in de regio’s Leuven, Brussel en 
Antwerpen, af en toe aan de kust en in Wallonië. “Dat gaat van 
een piepklein maar supercreatief daktuintje over prestigieuze 
privéprojecten tot openbare parken en domeinen. De Zoo 
van Antwerpen bijvoorbeeld, en op dit moment de herontwik-
keling van Tour & Taxis in Brussel.” Een aantal van die realisaties 
werd door de overheid bekroond met een award.
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Geen wonder dat de bewoners heel blij zijn met deze groene 
oase. Net als Christophe zelf. “Een fantastische opdracht. Zowel 
qua missie, contact, uitvoering als – nu nog – qua onderhoud. Dit 
koppel was zo tevreden over het ganse project dat het iedereen 
uitnodigde die mee werkte. En dan bedoel ik echt iedereen: 
mij, mijn medewerkers, de onderaannemers, mét partners en 
kinderen. De apero was in de tuin zelf, zodat mijn mensen hun 
mooie werk konden tonen aan hun familie. Daarna zijn we met 
zijn allen ergens gaan bbq’en. Onvergetelijk.”
Ook een troef van Christophe Serneels Tuinen: alle plannen 
worden in 3D gepresenteerd. Zo kunnen klanten zich een re-
alistisch beeld vormen, zeker bij de aanleg van een ‘jonge’ tuin 
die een paar jaar groeitijd vraagt.
 
Nog iets dat Christophe siert: “Buiten zeldzame bomen en 
vergeten planten, krijgen soorten die goed zijn voor de bijen 
veel aandacht in onze ontwerpen. Ik maak mijn opdrachtge-
vers bewust van het belang hiervan.”
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en bloesems – zelfs in de winter dankzij een speciale kerse-
laarsoort – herfstverkleuringen, fruit, siervruchten enzovoort. 
Een doordachte mix die spontaan en naturel oogt. De solitairs 
koos ik eigenhandig uit op de kwekerij. Dat doe ik trouwens 
voor elk project.”
 
Het terrein was te nat. Dat werd eerst volledig geregeld met 
een drainagesysteem. Maar af en toe wat water van bovenaf is 
natuurlijk wel nodig. Daar zorgt een ingenieuze beregenings-
installatie voor, aangesloten op een heus weerstation in huis.
 
De woning is langs een drukke baan gelegen. Voor een cosy 
effect werd de oprit in een kromming gelegd, in platinnekassei-
en. Ook de hardhouten toegangspoort en tuinhekjes werden 
door Christophe ontworpen. Net als de terrassen in blauwe 
hardsteen en de aankleding van het zwembad, inclusief pool-
house en verlichting. “Een van de vragen was om de in elkaar 
schuivende overkapping van het zwembad heel discreet weg 
te werken. Een huzarenstukje, maar het is ons gelukt. We met-
sten een langwerpige constructie, bekleedden ze met hout en 
voorzagen ze van een groendakje. Links en rechts vertrekken 
buxussen die samen één grote, groene ‘wolk’ vormen. En hop, 
de zwembadkap verdwijnt volledig in de begroeiing.”

Grote plantenliefde vertaalt zich in prachttuin


