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Toen Nele en Daniel de jonge Gentse tuinarchitect Bram Van Wesemael 
contacteerden, leidde dat tot vuurwerk. Hun kleine standaardtuin werd 

een supergezellige stadstuin met een topterras, speelhoek en verrassend 
veel puur natuur.

Groen & deco

Toen Nele en Daniel en hun twee 
zoontjes Aaròn en Noah hun nieuw-
bouwwoning aan de rand van de 
stad introkken, was hun stadstuin-
tje al aangelegd. Alle huizen lagen 
naast elkaar en allemaal hadden ze 
hetzelfde tuintje, hetzelfde terras 
tegen de woning aan en een gazon 
omheind met een beukenhaag. Na 
amper een jaar wisten ze: we willen 
het helemaal anders. Na een digitale 
zoektocht langs allerlei websites, 
trok Bram van HOF tuinarchitecten 
hun aandacht. Hij blinkt uit met zijn 
creatieve ontwerpen voor stads-
tuinen en dat was net waar Nele 
en Daniel naar op zoek waren. Ze 
gaven hem volledig carte blanche om 
hun tuindroom waar te maken. De 
enige vereiste was om bergruimte 
te voorzien, maar absoluut niet in de 
vorm van een traditioneel tuinhuis. 
Het eerste ontwerp was meteen 
een schot in de roos. Bram maakte 
zelfs een extra plan voor wanneer 
de kinderen het huis uit zullen zijn. 
Die mooie plantenborders zullen nog 
even op zich moeten laten wachten 

want de jongens zijn pas 3 en 5 jaar! 
Toch voorzag hij alvast elektrische 
wachtpunten om definitieve tuinver-
lichting te plaatsen. 

Zitten in de zon
Het eerste wat hij aanpaste was het 
terras. Dat lag naar zijn gevoel niet 
op de juiste plaats en dus verplaatste 
hij het naar het midden van de tuin. 
Dat klinkt misschien onlogisch want 
in de zomermaanden kan het er door 
de zuidoriëntatie bloedheet worden 
door de reflectie van de zon op de 
hagelwitte muren. Vandaar ook 
dat er een extra zonneluifel werd 
geplaatst tegen de achtergevel. 
Heerlijk om dan zo centraal in de 
tuin te zitten, letterlijk en figuurlijk 

midden in de natuur. Het werd een 
houten terras met een aansluitende 
multifunctionele zitbank die dienst 
doet als tuinberging. De berging zit 
40 cm onder de grond om ze wat rui-
mer te maken. Het bovenste deel om 
op te zitten bestaat uit twee water-
dichte delen die apart opengeklapt 
kunnen worden. Uiteindelijk kwamen 
er een compacte grasmaaier, een 
BBQ en heel veel speelgoed van de 
kinderen in terecht. Handig en veel 
mooier dan een klassieke tuinberging 
die niet in verhouding staat met de 
kleine tuin en die het zicht zou weg-
nemen. En laat dat nu net de sterkte 
zijn van deze woning: wonen tussen 
het groen vlakbij het centrum van 
een stad! 

BLOEMENZEE 
IN DE STAD

Tekst en foto’s: Artifix

“Wanneer je in de zomer de ramen 
openschuift en je de vogels en kikkers 
kunt horen, heb je zelfs binnen het gevoel 
dat je helemaal in het groen zit. Zalig!”

Rechts op de foto zie je een deel van de houten multifunctionele zitbank/tuinberging.
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Knap en onderhouds-
vriendelijk
Tussen het terras en de woning 
werd een grote bloemenborder 
voorzien. Daardoor lijkt het alsof 
de natuur bijna de woning binnen-
komt. Wanneer je in de zomer de 
ramen openschuift en je de kikkers 
en vogels kunt horen, heb je zelfs 
binnen het gevoel dat je helemaal in 
het groen zit. Zalig! Dat gevoel kun 
je uiteraard nooit bekomen indien 
het terras tegen de woning aansluit. 
Nele heeft enkel lichtgroene vingers, 
Daniel eerder BBQ-vingers… Daarom 
heeft Bram de borders opgevuld 
met een mooie variatie aan onder-
houdsvriendelijke planten, allerlei 
groen waar niet te veel werk aan is. 
Maar het is niet omdat ze makkelijk 
zijn dat ze daarom minder mooi zijn! 
Hij wist een perfecte selectie samen 
te stellen van een kleurrijk pallet 
dat het hele jaar rond iets te bieden 
heeft: van Aster, Koninginnekruid 
(Eupatorium), Zonnehoed (Rudbeckia 
en Echinacea), Wolfsmelk (Euphorbia), 
Vuurpijlen (Kniphofia), Vetkruid 
(Sedum), Ezelsoren (Stachys) en 
Pimpernel (Sanguisorba) tot siergras-
sen als Blauwgras (Sesleria autumna-
lis) en Prairiedropzaad (Sporobolus 
heterolepis). Verder staat er nog een 
kleine vijgenboom en een pruiken-
boom (Cotinius). De perfecte boom-
pjes om slingers of andere leuke 
spulletjes in te hangen. Want Nele is 
een op-en-top sfeerdame: ze zorgde 
voor lichtjes in de hagen, zocht een 
cool vogelhuisje uit en koos voor 
felgekleurde tuinstoeltjes. Misschien 
zitten de Zuiderse roots van haar 
Spaanse Daniel hier toch voor iets 
tussen? 

Speelgazon
Aan de andere kant van het terras 
is een klein zacht gazonnetje aange-
legd waarop Aaròn en Noah volop 
kunnen ravotten. De schommel, een 
subtiele houten paal, werd pas later 
in de tuin geplaatst. Op amper 5 
meter van de voordeur is er namelijk 
een klein gemeenschappelijk speel-
tuintje van de stad: enkele speeltui-
gen in een grote zandbak waar de 
kinderen uit de buurt zich samen in 

kunnen uitleven. Daarom vonden 
ze het wat nutteloos om een eigen 
speeltuig in de kleine tuin te plaat-
sen. “Jammer”, vertelt Nele “want 
Bram ontwerpt veel creatievere 
speelconstructies dan diegene die nu 
in onze tuin staat. En hij had het ons 
nog zo mooi gevraagd! In ons gazon 
hebben we wel al een parasolsteun 
ingewerkt. Nu nog op speurtocht om 
een geschikt model te vinden.”

Safety first
Er is voor alle woningen een gemeen-
schappelijke afsluiting voorzien voor 
de veiligheid, want net erachter ligt 
een waterpartij. Heel mooi, maar 
je blijft best alert met kinderen in 
de buurt. Het water komt uit in een 
natuurlijke vijver even verderop. 
Vroeger was dat een broedgebied, 
vandaar dat je er meestal kunt genie-
ten van gevarieerde vogelconcerten. 
Tegen die draadafsluiting staat een 
haag, voor alle huizen dezelfde, maar 
Bram vond die veel te hoog. Door ze 
stevig in te korten krijg je meer het 
gevoel dat de tuin overloopt in het 
mooie zicht op het natuurgebied. 

Het enige tuinwerk dat Nele en 
Daniel hoeven te doen, is de bloe-
men verzorgen, gras kortmaaien 
en ontmossen. En hup, alles gaat 
de groene container in die door de 
stadsdiensten wordt geledigd. “Dit 
was onze beste investering ooit”, 
zegt Nele. “We genieten er elke dag 
van, het hele jaar door en met ons 
hele gezin.” 

www.hoftuinarchitecten.be

“Het enige tuinwerk dat Nele en Daniel 
hoeven te doen, is de bloemen verzorgen, 
gras kortmaaien en ontmossen. 
Een ideale tuin voor lichtgroene vingers”

TIPS:
-  Wacht even af en leer je tuin 

eerst kennen. Zo ontdek je de 
beste manieren om ze in te 
delen. Vaak levert dat verras-
sende plaatsen op voor terras 
en borders.

-  Bij kleine tuinen kies je best 
meubilair dat de hele winter 
buiten kan blijven staan.

-  Hou bij je plantenkeuze reke-
ning met de hoogte die ze 
kunnen bereiken. Dat is zeer 
belangrijk wanneer de border 
dicht bij de woning staat. Zorg 
dat er voldoende plaats is om 
door te kunnen want sommige 
planten kunnen heel volumi-
neus worden.

1. Waterplezier voor de bloemen én 
voor de kindjes. 

2. Er vliegen regelmatig vogeltjes in en 
uit dit schattige huisje.

3. Salvia nemorosa ‘Caradonna’ 
staat het liefst op een humusrijke, 

goed doorlatende grond en 
een zonnige plek.

4. De gele Rudbeckia fulgida 
‘Goldsturm’, lijken wel kleine zonnetjes 
in de bloemenborder. De bloei kan wel 

tot drie maanden duren.

5. De oranje tuinstoeltjes blijven zomer 
en winter buitenstaan. Het uitzicht op 
het natuurgebied is enorm rustgevend 
in contrast met het hectische stadsle-

ven amper enkele straten verderop.
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