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Aperitieftijd
Een tuin stond niet op hun prioriteitenlijstje 

- ‘we hebben alle twee geen groene 
vingers’ - maar nu ze er een hebben, 
kunnen ze niet meer zonder. Elke vrije 
minuut brengen ze in hun stadstuin  

door, het liefst met een aperitiefje onder  
de bloeiende palmen. 
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en rustige straat hartje Gent, een stijlvol huis 
met een geschiedenis én een pracht van een 
stadstuin: Hannelore en Kristof hebben het 
maar getroffen, met hun woonplek. ,,Ik heb 
nooit elders gewoond’’, vertelt Hannelore. ,,Ik 
ben hier geboren, en na de dood van mijn oma 
ben ik hier blijven wonen.’’ Een oma met een 
beetje groene vingers, maar niet heus. ,,Rode 
geraniums (Pelargonium, red.) herinner ik me,  
die hing ze in potjes tegen de muren; in de 

lente groeiden er viooltjes in. En verder een gazonnetje met een smal 
perkje eromheen, met onder meer tulpen. Lang geleden stond er ook 
een volière met vogeltjes tegen de muur. Maar eigenlijk zaten we 
nooit in de tuin; we speelden op straat of trokken naar het park. De 
tuin was er om een beetje naar te kijken. Al herinner ik me wel het 
wekelijkse karwei van het grasmaaien. Toen wij onze tuin lieten 
aanleggen, was dat een absolute vereiste: geen gazon!’’ 

Met de buren op de stoep
Haar stadstuin, goed 40 m2 groot, was lang een bouwval. ,,Eerst heb ik 
het huis helemaal gerenoveerd. Pas toen Kristof bij mij kwam wonen, 
nu vijf jaar terug, ben ik me met de tuin gaan bezighouden.’’ Het puin 
van de verbouwingen werd geruimd, Kristof spitte de tuin om en 
zaaide gras. En toen werd het zomer, een heel warme zomer. ,,We 
zetten een zwembad op het gazon, vulden het met 9000 liter water, en 
hebben het na die zomer nooit meer gebruikt.’’ 
Maar het gazon was wel kapot. Het werd de tuin voor hond Pixie en de 
drie katten. ,,Wij zaten vooral op ons balkon bij de keuken, een 
verdieping hoger. Eigenlijk speelt een groot deel van ons sociaal leven 
zich aan de andere kant, aan de straatkant van ons huis af. Zodra het 
zonnetje schijnt, worden er stoelen aangesleept en aperitieven we met 
de buren, met een flesje rosé, hapjes… soms blijven we zo lang kletsen, 
dat we de barbecue op straat slepen en Kristof begint te bakken. Of we 
laten een pizzakoerier komen. Veertien pizza’s in een keer, ja, dat 
gebeurt hier.’’ 

Dolce far niente
Toch hielden ze een onvoldaan gevoel. ,,We wilden meer van de tuin 
kunnen genieten.’’ En ze begonnen te dromen, van een plek met de 
sfeer van een mediterraan dorpsplein. ,,We houden heel veel van het 
Zuiden. Onze vakanties brengen we door in Griekenland, Italië… de 
sfeer, de keuken, het genieten van het goede leven, dat is zó ons. Lekker 
koken en eten, vinden we heerlijk; aperitieven is het hoogtepunt van 
de dag. Als we die sfeer eens in onze eigen tuin konden stoppen?’’
Al duurde het wel even voor ze de juiste tuinarchitect vonden. ,,Je 
moet echt een specialist van stadstuinen hebben, zoals onze tuin-
architect Bram Van Wesemael. Hij begreep meteen waar we naartoe 
wilden. Hij leefde zich helemaal in in ons concept - zelfs van op reis 
in Italië stuurde hij ons foto’s met ideeën.’’ Al waren ze niet allemaal 
uitvoerbaar; het bezetten van een van de muren met tegeltjes bleek 
helaas te duur. Dus bleven de muren wit. ,,Dat was vroeger ook al zo, 
ten tijde van mijn oma. Toen werden ze elk jaar opnieuw gekalkt.’’ 
Al had tuinarchitect Bram het liever anders gezien, in een meer 
mediterraan of warm tintje. ,,Misschien komt het er nog van.’’ 
 Tegen de ene witte muur hangt nu een groot driehoekig houten bord 
dat Kristofs grootvader eigenhandig inkerfde. De terracotta medusa 
aan de andere muur brachten ze mee van een vakantie op Sicilië. 

Overlevers
Wat de planten betreft, wilden Hannelore en Kristof helemaal geen 
onderhoud. ,,We weten niets van planten en tuinieren. Het is al eens 
gebeurd dat het onkruid hoog opschoot, omdat wij dachten dat  
die plant daar zo bedoeld was. Groene vingers zijn echt niet aan  
ons besteed.’’ 
Al is er één plant die Hannelore wel kent: de grote struik laurier. ,,Daar 
pluk ik regelmatig een blaadje van, voor in het stoofvlees.’’  Van de rest 
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van de kruiden blijft er niet zo veel meer over. De dragon, rozemarijn, 
tijm, kerriekruid (Helichrysum italicum), munt, marjolein, salie en 
bonenkruid zijn gesneuveld door hond Pixie. Alleen de citroenmelisse 
blijkt niet kapot te krijgen. ,,We hebben al eens wat kruiden in pot 
geprobeerd, maar lang leven ze hier niet. Niet verwonderlijk, ik laat 
zelfs een cactus dood gaan.’’ 
Gelukkig doen alle struiken en bomen het wel geweldig en vergen ze 
amper onderhoud. ,,In de lente ruimen we dode bladeren op, spuiten 
we het terras schoon en dat is het. Alleen als het heel droog weer is, 
geven we de planten eens water.’’ Niet toevallig koos Bram planten uit 
die goed tegen de droogte kunnen, zoals een olijf, vijg (’Brown 
Turkey’), steeneik en yucca’s. ,,We laten de olijfboom bewust losjes 
groeien. Toen de boom hier aankwam, schrokken we wel een beetje 
van dat stijve bolletje, maar ondertussen ziet hij er heel natuurlijk uit. 
Er groeien zelfs olijven aan.’’ Door met grote planten te werken, 
hadden Hannelore en Kristof al meteen veel plezier van hun tuintje. 
,,Rond Pasen is de tuin aangelegd, in mei zaten we al op het terras.’’ 

Microklimaat
Met de prachtige Marokkaanse tafel en bijbehorende stoelen, de rode 
kussens en de partylampjes ademt hun terras helemaal het zuiden uit. 
Hier eten ze, en wordt er gebarbecued. Aan de andere kant van de 
haard ligt een loungehoek met meer stoere, houten banken en grijze 
kussens. ,,Dit is onze aperitiefplek. Een paar glazen Ricard, meer moet 
dat niet zijn.’’ De gebroken tegels van het eetterras passen helemaal in 
de losse, nonchalante vakantiesfeer. ,,We hebben de aannemer wel 
even moeten uitleggen dat hij de tegels eerst in stukken moest breken, 
voor hij ze legde, en kriskras door elkaar moest schikken.’’
Rond de buitenhaard zitten strips met een smalle, grillige tegel- 
structuur in diezelfde roomwitte tinten. ,,We hebben een losse glas-
plaat op maat laten maken, om aan de ene of andere kant van het vuur 
te plaatsen. Soms zit de wind er zo fel in, dat de as in je gezicht of op je 
bord blaast. Maar wanneer de haard brandt en de lampjes aan zijn, dan 
is het hier ongelooflijk gezellig.’’
Het mooiste vinden ze het wanneer de twee palmen (Trachycarpus) 
bloeien. Ook de magnolia (Magnolia grandiflora ’Galissonnière’) zorgt elk 
jaar voor een paar grote roomwitte bloemen. De yucca bloeide vorige 
zomer zelfs zo overweldigend, met een bloemstengel van meer dan 
2 m, dat hij afbrak. ,,Volgens de tuinarchitect hebben we een micro-
klimaat in de tuin, daarom groeit en bloeit alles hier zo uitbundig.’’ 

Dromen mag
Ook al ligt de tuin op het noordoosten, er is altijd wel wat zon. ,,In de 
ochtend schijnt hij op het balkon - we ontbijten ook heel vaak buiten - 
en op de ene kant van de tuin, om dan langs de voorkant van ons huis, 
naar de andere kant van de tuin te draaien. In de zomer genieten we 
daar tot 4 of 5 uur ’s middags van de zon. Midden in de zomer kan het 
zelfs te warm worden. Dan hangen we een schaduwzeil boven de 
loungehoek. Dat is ook handig als het begint te miezeren, dan blijf je 
toch nog even droog.’’ 
Vrienden kennen hun vakantieplek ondertussen maar wat goed. ,,We 
geven graag feestjes, of nodigen vrienden uit voor een etentje.’’ Koken 
is Kristofs passie. ,,Al van kindsaf af was ik met eten bezig. Als jongetje 
wilde ik bijvoorbeeld alleen boontjes eten als die uit de moestuin van 
mijn oma kwamen, dat waren de lekkerste. Mijn moeder kweekte 
frambozen, aalbessen… en had fruitbomen in de tuin. Ze maakte er 
confituur en fruitwijn van. Lekker eten zit bij ons in de familie. Een 
buitenkeuken zou hier natuurlijk geweldig zijn. Nu moeten we altijd 
de trap op, wanneer we iets nodig hebben uit de keuken.’’ Een nieuwe 
droom om naar uit te kijken.  

Omdat in de tuin een 
microklimaat heerst, 
groeit en bloeit alles 

hier uitbundig.

De meest  
opmerkelijke planten 
Hannelore en Kristof wilden planten met een 

mediterrane uitstraling, die ook in de winter groen 
blijven. De meest markante in hun tuintje zijn: 

* Trachycarpus fortunei - Deze palm groeit zo’n  
30 cm per jaar, en bloeit gemakkelijk.

* Yucca gloriosa - Met grijsgroen blad van wel 60 cm 
lang, en tot 2 m hoge bloemstengels met knikkende, 

roomwitte klokjesbloemen.
* Yucca aloifolia - Vaak meerstammig, met bovenop 
rozetten grijsgroen, puntig blad en de typische room-

witte klokjesbloemen van een yucca. 
,,We knippen de punten van de bladeren af, anders  

krijg je schrammen, wanneer je er in de zomer  
met je blote benen langsloopt.’’

* Choisya ternata - Met geurende witte bloemen in  
de zomer, en decoratief glimmende blad.

* Pinus mugo (Pumilio groep) - Laagblijvende,  
breed groeiende Pinus met lange, donkergroene 

naalden en smalle kegels.Ontwerp
Tuinarchitect Bram Van Wesemael
www.hoftuinarchitecten.be


