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Villa D is gesitueerd ten Zuiden van Oostende in een 
verkaveling die door lintbebouwing is omzoomd. Het terrein 
bestaat uit twee kavels. Het bouwvolume bezet één kavel 
met een U-vormige figuur die de plaats van een binnenkoer 
aangeeft. De randvoorwaarden van het tuinontwerp zijn 
een minimaal onderhoud, de ongunstige positie van de 
binnenkoer ten opzichte van de overheersende windrichting 
en de aanwezigheid van de naburige woningen.
Villa D keert zich formeel af van een omgeving waar de 
bouwsels een illusieloze verzuchting naar pastorale 
uitgestrektheid tonen. Haar opgeruimd modernisme lijkt 
de idylle van de villegiatuur en de blijgeestige exploitatie 
van het litoraal te willen oproepen. De patio introduceert 
zoiets als een schaalinversie: een fragment van het 
verdwenen landschap wordt hier als relict bewaard. De 
beplantingsvakken die in de architectuur waren voorzien, 
worden gevuld met één materiaal: speelgoedknikkers. 
De knikkers hebben de kleurenpracht van een bloeiend 
plantsoen en stellen bovendien geen onderhoudeisen. 
1.300.000 knikkers vormen een landschap dat met het weer 
en de belichting varieert, veranderlijke beelden voortbrengt 
en wisselende associaties oproept.
De tuin is verder geconstrueerd rond een reeks fragmenten 
die het verbruik van de ruimte in de nevelstad evoceren.
Aan de westzijde wordt schermbeplanting ingezet om de 
patio te beschutten voor wind en inkijk. De strook van 7 
bij 35m volgt het systeem van de randbeplanting langs de 
eerste Belgische snelwegen. Een behoorlijk deel van de tuin 
wordt ingenomen door een grasmat en een boomgaard. 
De hoogstammen staan in de opstelling van de favoriete 
voetbalclub van de opdrachtgever. Aan de Oostzijde is de 
tuin begrensd door een haag die plaats maakt voor een 
stoepverbreding. De voortuin is beplant met hoogstammige 
Juniperus.
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