
57chicgardens

Persoonlijk advies  
Vier jaar geleden besloten Isabelle Bossuyt en haar man om Spherebox 
leven in te blazen. Hun gedeelde fascinatie voor design en hedendaagse 
meubelen lag aan de basis van deze keuze, maar ook de achtergrond 
van Isabelle droeg ertoe bij. Zij studeerde af als ‘meester in de beel-
dende kunst’ aan Sint-Lucas Gent en combineerde jarenlang het beroep 
van textielontwerpster met haar grote passie: schilderen. Haar creatieve 
en artistieke achtergrond komt zeker van pas bij het samenstellen van een 
originele collectie. Door de combinatie van een outdoor zaak en kunstga-
lerie kan ze nu ook haar eigen werk aan een ruimer publiek voorstellen. 

“We willen niet zomaar verkopers zijn van tuinmeubelen en –accessoires”, 
zegt Isabelle. “Voor ons is het belangrijk dat we deskundig en aangepast 
advies kunnen verlenen aan onze klanten, onder wie je zowel particu-
lieren als interieur- en tuinarchitecten terugvindt. Door de kleinschaligheid 
van de zaak krijgt elke klant gegarandeerd de nodige aandacht.”

“Een groot deel van de collectie wordt buiten gepresenteerd zodat de 
bezoeker een beter beeld krijgt van hoe zijn droomtuin er in werkelijkheid 
kan uitzien. Bovendien kunnen wij hierdoor ook de producten testen op 
hun duurzaamheid en weerbestendigheid want uit ervaring blijkt dat niet 
alle tuinmeubelen even geschikt zijn voor permanent buitengebruik, wat 
de fabrikant soms ook beweert. We kennen onze producten door en 
door en bezoeken regelmatig internationale beurzen om op de hoogte te 
blijven van de laatste trends. Zo kunnen we ook collecties aanbieden die 
optimaal passen bij de huidige architectuur en outdoor bewegingen.”

Het aanbod van Spherebox is zeer ruim en leent zich tot diverse types 
van tuinen. Klinkende internationale merknamen zijn onder meer B&B Ita-
lia, Paola Lenti, MDF Italia, Bivaq en Dedon, maar ook Belgisch design 
van Tribù, Extremis, Indera, Colect, Bas Talpe en Atelier Vierkant staat 
sfeervol opgesteld. In de projecten die we hieronder voorstellen voert 
de Neutra-collectie van Tribù, die ontworpen werd door Vincent Van 
Duysen, de boventoon. 

Discreet luxueus 
Het eerste project dat we bezoeken is een gloednieuwe villa in Ware-
gem. Het gebouw is sober en minimalistisch en dat geldt ook voor het tui-
nontwerp. Een uitgestrekt grasplein, enkele kleine accenten in de begroei-
ing en een ruim terras met zwembad vormen de basis ingrediënten. 

“De eigenaars wilden hun terras aankleden met sobere maar stijlvolle 
elementen die pasten in het totaalontwerp”, licht Isabelle toe. “De Neutra-
collectie was voor hen een ideale keuze. Deze meubelen zijn strak en 
eenvoudig, elegant en luxueus maar telkens op een discrete manier. Ze 
zijn kenmerkend voor de tijdloze aanpak van Vincent Van Duysen, die in 
de eerste plaats bekendstaat als toparchitect en interieurinrichter.”

We vinden Neutra-meubelen op drie verschillende plaatsen op het terras: 
langs het zwembad, in de loungehoek en onder het overdekte terras. 
“Het voordeel van deze collectie is dat ze een hele familie van producten 
omvat: armstoelen, (lig)zetels, tafels en zitbanken. Zo kun je één stijl door-
trekken over het hele terras. Bij dit project, waar minimalisme sowieso al 
troef was, kwam dat ideaal van pas.”

Spherebox PROJECT

Spherebox is een jonge onderneming uit Wielsbeke (nabij Waregem) die zich focust op 

exclusieve hedendaagse buitenmeubelen en outdoor accessoires. In overleg met de klant 

of tuinarchitect zorgt ze steevast voor de juiste items die een tuin of terras net dat tik-

keltje meer geven. We bekijken twee recente projecten van Spherebox. Het gaat om de 

aankleding van een grote tuin met zwembad bij een villa in Waregem en een kleine maar 

charmante stadstuin in Gent. In beide projecten spelen de Tribù Neutra-meubelen van ont-

werper Vincent Van Duysen een toonaangevende rol.  
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Tuinmeubelen 
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terrasontwerp
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“Een ander voordeel van deze meubelen is de onderhoudsvriendelijk-
heid. De frames bestaan uit gepoedercoat aluminium met hoge kras-
bestendigheid terwijl elementen zoals zittingen en rugleuningen bestaan 
uit Batyline-textiel, een stof die moeiteloos tegen weer en wind bestand is. 
Het alternatief voor dit textiel is weerbestendig vernist hout maar hier ko-
zen de opdrachtgevers voor het zachtere materiaal. Ze opteerden tevens 
voor de zwarte uitvoering van Neutra omdat die perfect aansluit bij de 
zwarte ramen van de woning. Alle meubelen uit de reeks zijn eveneens 
in het wit verkrijgbaar.”

Boeiende stadstuin 
In een kleine stadstuin in Gent vinden we dezelfde zwarte eettafel terug 
als in Waregem, voorzien van stoelen en een zitbank. De achtergrond 
is weliswaar helemaal anders. Hier geven deze meubelen allure aan 
een kleine oppervlakte achter een rijwoning. Spherebox werkte voor dit 
project samen met de tuinarchitecten van ‘De Telder Tuinen’. 

“Dit project was een uitdaging door de kleine oppervlakte”, vernemen 
we van zaakvoerder Mathieu De Telder. “We werkten daarom met een 
minimum aan materialen die toch een zekere warmte uitstralen. Om die 
reden viel de keuze op houten wanden en natuursteen op de grond.”

“Daarnaast wilden we deze strakke eenvoud ook counteren door toch 
een boeiend geheel te creëren met verschillende types van buitenruim-
tes. We volgden daarbij het parcours van de zon, wat resulteerde in 
een ochtendterras langs de zijgeval en een middagterras achteraan. ’s 
Avonds was het dan weer belangrijk om sfeer te creëren, wat gebeurt 
door verschillende verlichtingsaccenten. Onderaan de houten wand is 
er bijvoorbeeld een lange verlichtingsstrip die zorgt voor indirect licht 
en ook in de omgeving van de planten zijn lampen voorzien die de tuin 
meer visuele diepgang geven.”

De Neutra-eettafel is dan weer een echte eyecatcher in het ontwerp. 
“Ze is prominent aanwezig en vormt een aantrekkingspool”, licht Isabelle 
toe. “Hier vervult het buitenmeubilair dus niet enkel een praktische func-
tie maar dient ze ook als een soort van sculptuur. Dit project illustreert 
eigenlijk hoeveel functies buitenmeubilair kan krijgen als je de juiste stoel 
of tafel in de juiste context plaatst. In dat opzicht staan stoelen of tafels, 
maar ook accessoires, niet los van een tuin- of terrasontwerp maar vullen 
ze een geheel aan, en kunnen ze het zelfs versterken.” •

DAMME

VA
N

T U I N A R C H I T E C T U U R

GENTSESTEENWEG 37 • 8500 KORTRIJK• TEL 0478 82 53 53 • www.fi lipvandamme.be • info@fi lipvandamme.be

S T R A K K E  T U I N E N

L A N D S C H A P P E L I J K E  T U I N E N

Dit project illustreert eigenlijk hoeveel 
functies buitenmeubilair kan krijgen als je de 
juiste stoel of tafel in de juiste context plaatst. 


