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Syntra krijgt na 40 jaar nieuwe voortuin

> Ingestuurd door Chretien Paesen
De gebouwen van Syntra Hasselt zijn 40 jaar oud. Sedertdien is
er aan de perken, plantsoenen en de voortuin niet veel veranderd.
Twee jaar geleden werd een loopbrug - ook wel de catwalk
genoemd- naar de hoofdingang aangelegd. Toen opperde JeanPierre Colen, logistiek verantwoordelijke van Syntra Limburg,
het idee om de voortuin opnieuw aan te leggen.
“Wij kozen ervoor om een jonge ondernemer aan te spreken
voor de job. Eef Coolen heeft tuinaanleg gevolgd bij ons en
studeert binnenkort af als tuinarchitecte aan de Erasmushogeschool in Brussel. Eef stampte haar eigen bedrijfje uit de
grond: Bolster. Een van haar ontwerpen voor Syntra werd
weerhouden en Bolster is sedert twee weken aan de slag om
de voortuinen volledig te herbewerken.”We hebben eerst de

grond afgegraven en verbeterd. Daarop ligt een dikke laag
lavakiezel tegen het onkruid. Het siergras wordt afgewisseld
met Ligustrum haagjes. Kleur brengen we in met het sierlijke
rode Imperata Red Baron gras”, verduidelijkt Coolen. “Dezelfde kleur die ook in het logo van Syntra te vinden is. De
lijnen en kleuren zullen zal vanuit elk gezichtspunt de strakke
contouren van het gebouw verzachten. Hier en daar gaan we
de hoogte in met krentenboompjes. Ik gebruik de ‘catwalk’
als ruggengraat waar de beplanting als ribben op aansluiten.”
Ook aan het onderhoud is gedacht. De keuze van de planten
en grondbedekking zijn zo afgestemd dat met een minimum
aan onderhoud een blijvend net resultaat bekomen wordt.
De werken zullen nog voor het eindejaar klaar zijn.
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