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Opmerkelijke

tuintrends
in de kijker

r
echts van de Kerk, het moet zowat de mooiste naam 
zijn die een zaak in tuindesign kan bedenken. Die 
naam mag je overigens behoorlijk letterlijk nemen, 
want de oase van hedendaags buitenmeubilair ligt pal 

naast de van 1218 daterende Sint-Niklaaskerk van Meigem, een 
deelgemeente van Deinze in Oost-Vlaanderen. Het 4.000 m² grote 
domein – met tuin, terrassen, vijvers en bijgebouwen van de oude 
pastorij – vormt het idyllische decor. Op acht jaar tijd groeide 
Rechts van de kerk uit tot een gerenommeerde zaak in stijlvol 
en exclusief tuinmeubilair van de grootste hedendaagse designers. 
De ideale plek dus om de nieuwste tendensen in tuindesign eens 
te overlopen. 

Tijdloos design
“Tijdloze designs blijven scoren”, steekt Andy Baudewyn van 
wal. “Dat merken we ook aan het succes van merken als Viteo, 
waarvan we hoofdverdeler in België zijn. De Oostenrijkse fabri-
kant gelooft erin dat sterke ontwerpen tijdloos zijn, en daarvan 
is de Slim collectie een mooie illustratie. Het ontwerp is ultra-
dun, maar toch robuust en duurzaam, en valt vooral op door 
zijn ranke lijn. De stoelen hebben een ergonomisch vormgege-
ven zitschelp in het hoogtechnologische materiaal Corian, en 
een kruisvormig onderstel in inox. Op het vlak van materiaal-
keuze is Viteo een trendsetter: Corian is een sterk, poriënvrij, 
uv-bestendig materiaal en bovendien gemakkelijk in onderhoud. 
Met de Slim-lijn bewijst Viteo bovendien dat een meubel niet 
robuust moet zijn om aan de soms extreme buitentemperaturen 
te kunnen weerstaan. De ontwerpen zijn amper 9 mm dik, tot 
zelfs 3 mm aan de rand en zien er dankzij hun ranke lijn super-

licht uit, maar toch weegt elke stoel circa 9 kg en is hij dus te-
gen een flinke windstoot bestand. De bijhorende kussens zorgen 
voor extra comfort, en met het voetbankje bij de loungezetels is 
het heerlijk onderuit zakken met een boek of een glas wijn.  De 
bijpassende ronde tafels in verschillende afmetingen maken de 
collectie compleet.”

strakke en pure ontwerpen
“Liefhebbers van minimalistische ontwerpen halen hun hart op 
bij de strakke en comfortabele Pure collectie van Viteo. De modu-
leerbare elementen zijn gemaakt in vier basismaterialen: Corian, 
aluminium, beton en teak. Er is keuze uit clubzetels, lange sofa’s 
en ligbedden, die uiteraard pas volledig tot hun recht komen in 
combinatie met de bijhorende kussens in uv- en waterbestendig 
materiaal. Die zijn in heel wat kleuren verkrijgbaar, van cosy don-
ker tot cool grijs, van flashy tot nostalgisch. Ook nieuw zijn de 
‘knitted cushions’: decoratiekussens met een handgemaakte look, 
die verkrijgbaar zijn in drie patronen en negen kleuren. Het garen 
ervan is ultrasterk en zowel water- als uv-bestendig, wat de bekle-
ding volledig geschikt maakt voor buitengebruik.”  

elegantie en modernisme
Dat steeds meer merken spelen met geavanceerde materialen, 
valt niet te ontkennen. Niet alleen bij Viteo, maar ook bij het 
Duitse merk Dedon komt dat duidelijk naar voren.  Andy Baude-
wyn: “Dedon staat voor originele ontwerpen, degelijkheid en een 
topservice, en de SeaX collectie is opnieuw een schot in de roos. 
De lijn is elegant, modern en buitengewoon geraffineerd. Ze werd 
getekend door Jean-Marie Massaud, die zich liet inspireren door de 

Het voorjaar is het moment bij uitstek om de nieuwste tendensen in tuinmeubelen te spotten. We 

gingen praten met Andy baudewyn, zaakvoerder en bezieler van rechts van de kerk. Hij volgt 

de evolutie in design tuinmeubilair op de voet en laat voor Chic Gardens zijn licht schijnen op de 

laatste trends.
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slanke racezeilboten van de America’s Cup. Hij ontwikkelde een 
opvallend licht en flexibel, maar uitermate robuust frame voor de 
SeaX. Er zijn twee varianten verkrijgbaar: een tafelstoel en een 
loungezetel met een bijhorend opklapbaar voetbankje en een bij-
zettafel. De armleuningen van de opklapbare stoelen zijn bedekt 
met weerbestendige multiplex met teakafwerking voor een war-
me toets. De zit- en rugleuning zijn er in outdoor leder of geavan-
ceerde geweven stoffen. Vooral de mooie details, het knappe lij-
nenspel en de rijkdom aan innovatieve designoplossingen vallen 
op. Vanaf dit jaar zijn in dezelfde collectie ook bijhorende tafels 
verkrijgbaar, met een poedergelakt aluminium onderstel en een 
geglazuurd tafelblad in wit of ebben. Ze zijn er in ronde, vierkante 
of rechthoekige vorm, tot een lengte van 2,80 meter.”

cosy eyecatcher
“Ook speelse eyecatchers stelen dit jaar weer de show. Voort-
bordurend op de gegeerde Nestrest, brengt Dedon dit jaar de 
Swingrest uit, die nu al als de ‘ultieme hanglounge’ wordt getipt. 
Het loungebed werd ontworpen door Daniel Pouzet , die de ‘less 
is more’-kaart trok: het ontwerp is compacter dan de Nestrest, 
terwijl het toch ruimte biedt voor meer personen. De bovenzijde 
werd ditmaal opengelaten, maar verder blijven de succeselemen-
ten behouden. Het meubel kan zowel aan het plafond, een boom 
of een constructie opgehangen worden, als gewoon op het terras 
of in de tuin worden geplaatst met de bijhorende voet.  Zowel de 
Swingrest als het porseleinen tafeltje kunnen 360 graden roteren. 
Die beweeglijkheid zorgt voor een steeds weer wisselend pano-
rama en voor het ultieme loungegevoel. Een heel leuk, puur en 
eenvoudig concept”, aldus Andy.

glans en innovatieve materialen
“Een trend die uit de mode- en interieurwereld overwaaide, is 
die van de glans. Daar is onder meer de Dala-collectie een mooi 
voorbeeld van.  Dala bestaat uit een loungezetel, een poef in twee 
formaten en enkele bijhorende salon- en bijzettafels. De innova-
tieve materiaalkeuze springt meteen in het oog: de collectie is 
geweven met een nieuw ontwikkelde en zeer ecologische vezel 
die voor 70 procent uit gerecycleerde tetrabrikken bestaat, ge-
combineerd met gerecycleerde polyethyleenvezel. Het revoluti-
onaire resultaat heeft een haast lederachtige structuur en een 
opmerkelijke glans en voelt heel zacht aan. Ontwerper Stephen 
Burks, aanstormend talent uit de Verenigde Staten, haalde zijn 
inspiratie bij de geïmproviseerde zitmeubelen van getalenteerde 
ambachtslieden in ontwikkelingslanden.  Hij voerde de ontwer-
pen uit in drie speelse kleuren: vuur, gras en zee. De comfortabele 
kussens zijn uitgevoerd in de high-tech kunststofvezel Batyline 

en dus volledig uv- en weerbestendig,  kleurvast, 100 % recycleer-
baar en onderhoudsvriendelijk. De zitjes zijn vrij licht en heel 
compact,  waardoor ze vlot verplaatsbaar zijn en dus ook ideaal 
voor kleinere buitenruimtes.” 

speelse kleuren en beweeglijkheid
“Diezelfde compactheid en speelse knipoog zijn ook terug te vin-
den bij de Dedon-collectie ‘Fedro’. Fedro is een speelse ergonomi-
sche schommelstoel zonder poten. Hij is ultralicht en dus zeer 
draagbaar, maar ook stapelbaar en heel comfortabel. Het meubel 
werd ontworpen door de Milanese Lorenza Bozzoli. Het idee voor 
de lijn ontstond toen ze haar zoon al balancerend voor de tele-
visie videospelletjes zag spelen op een oude stoel waar de poten 
vanonder waren gezaagd. De lijn werd dan ook naar haar zoon ge-
noemd. Net zoals bij de Dala-collectie, speelt ook Fedro met kleur. 
De stoelen zijn er in drie kleurcombinaties – flamingo, kolibrie en 
quetzal – en doen wat aan exotische vogels denken, waardoor ze 
meteen een vakantiegevoel oproepen. De hoofdsteun zorgt voor 
extra comfort en het handvat op de rug laat toe om de stoel ge-
makkelijk te dragen. “

eenvoud en comfort
“Eenvoud en comfort blijven scoren. Ook het Spaanse merk Ket-
tal speelt daar met groot succes op in. De nieuwste collectie, Park 
Life, werd getekend door Jasper Morrison, Londens ontwerper en 
pionier in de ‘New Simplicity’ stijl. Voor hem geen vergezochte 
complexe ontwerpen. Hij gaat voor maximale eenvoud en een 
pure, eenvoudige lijn. Park Life is een volwaardige collectie van 
technologisch hoogstaande tafels en stapelbare stoelen, lagere 
loungetafels en sofa’s , banken, salontafels en ligbedden. Extreem 
sterk en toch bijzonder licht in hun soort. Het meubilair is opge-
bouwd uit gegoten aluminium en verkrijgbaar in een waaier van 
kleuren, zodat het zich in heel wat stijlen laat inpassen. De gela-
mineerde kussens zorgen voor extra comfort. Het tafelblad met 
marmerlook bestaat uit een soort  honingraat van aluminium en 
is afgewerkt met een laagje composiet. Bijzonder, want het ijzer-
sterke blad is ultralicht, terwijl het er dik en robuust uitziet. Dit 
is een collectie die velen zal aanspreken en die nu al een tijdloos 
design belooft te worden”, besluit Andy Baudewyn.
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