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De smalle tuin van Leo en Mimi in Halle kreeg twee jaar geleden een strakke facelift en 

straalt soberheid en klasse uit. De borrelende spa, de blikvanger van de tuin, is voor Mimi 

een echte opkikker na een sportieve inspanning en Leo geniet er vooral ’s avonds van, na 

een werkdag.
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Alle dagen zondag
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Small is beautiful

De opdracht die ik kreeg voor deze smalle tuin was helemaal niet zo 
simpel. De ouders van een goede jeugdvriendin wilden hun tuin een com-
pleet nieuwe look geven: strak en sober, maar toch warm en gezellig. 
Enkele elementen zoals de ligustrumhaag, nog zelf gekweekt en geplant 
door de grootvader van Mimi; het terras in scherven blauwe hardsteen en 
het bolacaciaboompje moesten bewaard blijven. De nieuwe spa, toen 
nog jacuzzi, die ze gekocht hadden en een ruim terras in hout moesten 
de blikvangers van de tuin worden. 
Niet evident voor een tuintje van 4 bij 25 meter!

Verruimend ontwerp

De bestaande ligustrumhaag was uitgegroeid tot bijna 1,5 meter breed en 
deed de tuin zeer eng aanvoelen. De onverbiddelijke snoeischaar werd 
erin gezet en maakte op slag de tuin bijna een meter breder! Er bleef enkel 
een skelet van naakte takken over, dit tot grote paniek van de eigenaars, 
die dachten dat het nooit meer goed zou komen met hun haag. Gelukkig 
is ligustrum een stevige plant, die bijna niet stuk te krijgen is.
Het verouderde terras in arduinscherven (opus in certum) was allesbe-
halve strak en modern en werd onherroepelijk verwijderd. In de plaats 
kwam een nieuw terras in grote tegels gebouchardeerde blauwe hard-
steen, die een zeer ruim gevoel geven. De afmetingen van de tegels, 
80 op 80 cm, bleek geen courante maat te zijn en bijgevolg zeer duur, 
maar de koppige tuinarchitecte hield voet bij stuk! Het resultaat mag er 
dan ook wel wezen.

Drie strakke verlichtingskubussen 
flankeren het terras

Enkele grote tegels gebouchardeerde blauwe hardsteen van 80 op 120 
cm worden speels herhaald in de tuin en de paden ertussen zijn opge-
vuld met kleine, vierkante straatstenen in blauwe hardsteen.
De bestaande bolacaciaboom, Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’, 
kreeg een vriendje bij en oogt robuust in een strak buxusmassief.
De beplanting werd sober en onderhoudsvriendelijk gehouden. In het 
voorjaar sieren de weelderige wolfsmelken, Euphorbia characias ‘Hump-
ty Dumpty’, terwijl in de zomer de witte pluimhortensia’s, Hydrangea 
paniculata ‘Kyushu’ domineren.
Uit twee massieve bloembakken in gepolijste blauwe hardsteen, die  
het houten terras met de spa markeren, torenen kleine zwarte grasjes,  
Ophiopogon planiscapus ‘Niger’, grappig uit. Hier verschijnen in de 
zomer schattige lichtpaarse bloempjes, die later zwarte besjes vormen.
De spa werd ingeplant aan de straatkant omdat dit de zonnigste plek 
was. Volledige privacy jaarrond is verzekerd door roestige roosters waar-
tussen grove, decoratieve boomschors werd geplaatst.
Een nieuwe groenblijvende ligustrumhaag scheidt het tuingedeelte af van 
de parking.

En nu … genieten!

Sinds een jaar is Mimi op pensioen en heeft ze eindelijk tijd om van 
haar tuin te genieten. Ze was een kunstige kleuterjuf, die nu haar creativi-
teit kwijt kan op de kunstacademie en prachtige “madammen met dikke 
poepen” in keramiek maakt. Voor de gelegenheid plaatste ze een van 
haar beelden in de tuin, maar ze droomt er al stiekem van een groter 
exemplaar te boetseren, want ze vindt haar madammeke toch net iets te 
klein voor buiten.
Als ik haar vraag hoe ze haar tuin ervaart lacht ze heel spontaan en zegt 
dat het precies alle dagen zondag is als ze door de tuin wandelt. 
Een mooi compliment… •


