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Kristof en Hannelore houden van reizen. 
Maar ook thuis wilden ze van dat zalige 
zuiderse vakantiegevoel kunnen genieten. 
Met die boodschap ging tuinarchitect 
Bram aan de slag. Het resultaat: een stads-
tuin met Siciliaanse allures waarin het 
laatste feestje nog niet is gegeven.
Aaike De Saedeleer, foto’s Kris Van Exel

“Italiaans dorpsplein bij valavond”
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“Italiaans dorpsplein bij valavond”
Het herenhuis, waarin

Hannelore is gebo-
ren en getogen, is
kenmerkend voor de
straten in en rond
Ekkergem, een

Gentse wijk op de rand van de zes-
tiende-eeuwse stadskern. Een klei-
ne, ingesloten stadstuin incluis. “Ik 
woonde hier tot tien jaar geleden sa-
men met mijn grootmoeder, tot ze 
de trappen niet langer aankon en 
naar een verzorgingstehuis verhuis-
de. Vorig jaar overleed ze”, zegt 
Hannelore. 
Sinds haar grootmoeder vertrok, 
onderging het huis een make-over. 
De brokstukken belandden in de 
tuin. “Het leek hier wel een stort. 
Van het verzorgde grasperkje bleef 
nog weinig over. Intussen leerde ik 
Kristof kennen en samen besloten 
we de tuin in zijn eer te herstellen. 
We zaaiden nieuw gras, maar al-
gauw bleek Kristof een hekel te heb-
ben aan maaien. Dus brainstormden 
we verder.” 
Het koppel ging te rade op het inter-
net. Grote tuinaannemers gaven 
vlakaf te kennen dat de renovatie 
van een kleine stadstuin hen niet in-
teresseerde: te veel gedoe voor een 
te kleine oppervlakte. Tot Hannelo-
re en Kristof bij Bram van HOF 
Tuinarchitecten terechtkwamen, 
met wie ze ogenblikkelijk een goeie 
klik hadden. 
“Elke keer als we na een zuiderse 
reis thuiskwamen, vielen we in een 
zwart gat”, zegt Kristof. “In onze 
nieuwe tuin wilden we die mediter-
rane vibe oproepen in de hoop zo el-
ke dag een vleugje vakantiegevoel te 
ervaren.” Grillige natuursteen op 
het terras, een buitenvuur (boys will 
be boys) en een bonte lichtslinger: 
het vertrekpunt was een sfeervol 
Italiaans dorpsplein bij valavond. 
Bram ging tijdens zijn vakantie zelf 
op zoek naar beplanting die hij kon 
gebruiken in de stadstuin. Planten 
die goed aarden in het zuiden, maar 
ook hier een kans maken op overle-
ven. Zo treffen we in de tuin van 
Hannelore en Kristof onder andere 
laurier aan, niet alleen een keuken-
kruid maar ook een verdienstelijke 
tuinplant. Daarnaast ook hulst, 

Wie? Kristof (40), business development 
manager en Hannelore (34), begeleidster 
van volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Om de twee weken verblijven 
Nouna (12) en Leyla (9) een weekend bij 
hun papa.
Soort tuin? Stadstuin met mediterrane 
invloeden.
Oppervlakte tuin? 40 m2.
Ultieme tuintip? “Zorg, zeker in een klei-
ne tuin, dat alles zijn plekje heeft en niets 
zomaar in een hoek rondslingert. De bar-
becue netjes op zijn plaats, de tuinkus-
sens mooi weggeborgen. Het oogt alle-
maal zoveel mooier.”

Tuinfiche
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magnolia, enkele palm-
soorten en – uiteraard – 
een vijgen- en olijfboom. 

Houtvuur centraal

Brams eerste plan was een schot in 
de roos. Alleen de tegels, bordeaux-
kleurige zelliges tegen een van de 
tuinmuren, verdwenen, om budget-
taire reden. Blikvanger werd het 
centrale houtvuur, waarrond de rest 
van de tuin is opgebouwd. Aan de 
ene kant van de haard ligt het ter-
rasdeel, waar plaats is voor een eet-
tafel met plaats voor zes personen. 
Loop je langs de haard naar achte-
ren, dan bots je op een houten 
lounge, omarmd door zuiderse plan-
ten die een natuurlijke schaduw bie-
den. 
“Over de zithoek spannen we soms 
een zeil als de zon te fel schijnt of 
het lichtjes regent. Zo kunnen we te 
allen tijde onze tuin gebruiken”, al-
dus Hannelore. Amper drie weken 
duurde het voor ze hun nieuwe tuin 
konden inwijden. 
Ook de tuinmeubels werden door 
tuinarchitect Bram gekozen en gele-
verd waardoor alles meteen in orde 
stond. Kristof: “Het duurde niet 
lang of ons eerste tuinfeest was een 
feit. De lichtslinger aan, het hout-
vuur in de fik en wat tapas op tafel: 
meer hebben we niet nodig om er 
een lange, knusse avond van te ma-
ken onder vrienden of familie.” Op 
de haard wordt niet gekookt. Een 
bewuste keuze. In de toekomst 
denkt het koppel er wel aan een bui-
tenkeuken te installeren, alsook een 
tiki-bar. Of dochters Noena en Leyla 
dan geen grote tuin met schommel 
missen? Het antwoord is unaniem: 
“Neen! Buiten spelen doen we op 
straat, met de kinderen uit de buurt. 
In Gent zijn gelukkig parkjes genoeg 
waar we terechtkunnen, maar nog 
liever crossen we gewoon de buurt 
rond op onze fietsen.” 

Kattentoilet en tuinkoffer

Ook aan de huisdieren werd ge-
dacht. Onder de trap richting keu-
ken, de tuin ligt namelijk een niveau 
lager, kwam een honden- en katten-
toilet. “Jammer genoeg zien alleen 
de katten er het nut van in, onze 
hond Pixie blijft haar behoefte doen 
op het terras”, zegt Kristof met een 
zucht. “We leven op hoop.” 
Nog zo’n praktische toepassing is de 
houten tuinkoffer. Daarin passen al-
le kussens, de barbecue en het tuin-
gereedschap. 
De kleine tuin is ondertussen on-
misbaar in hun leven. Van een snel-
le kop koffie op het hoger gelegen 
terras tot een luilekkernamiddag in 
de loungehoek: er gaat zelden een 
dag voorbij dat de tuin niet wordt 
gebruikt. Ondertussen bereiden 
Kristof en Hannelore zich alweer 
voor op een volgend feestje. Mét 
vrienden, mét haardvuur, mét tapas 
en vooral mét vakantiegevoel.

Centrale haard

Zuiders groen

In de praktische hou-
ten tuinkoffer passen 
alle kussens, de barbe-
cue en het tuingereed-
schap.

Opbergkoffer

Onder zeil

De centrale houthaard  
is de blikvanger van 
de tuin.

Het zeil boven de lounge-
hoek biedt beschutting 
tegen zon en regen.

De vijgenboom  is een 
van de planten  die 
een zuiders  gevoel 
creëren.
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Een kleurrijke lichtslinger zorgt voor 
een feestelijke ambiance.

Feestlicht
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