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TUIN

MIJN DIER & IK

Ook het
tuinmeubilair
heeft Berwout
zelf ontworpen.

Twee honden
onder één dak

Eveline en Berwout in de kleine
oase bij hun woonst.

Steeneiken
zijn
meerstammig en relatief klein en kunnen vrij dicht tegen een afsluiting geplaatst worden.

Speciale
mignonettegrindsteentjes
geven de tuin
een warme
beigebruine
gloed.

Een mediterrane sfeer siert een ruime dorpstuin in het
hartje van Westrozebeke. Eyecathers zijn onder meer de
oude appelboom en karaktervolle steeneiken. Een kleine
oase bij een gerenoveerde rijwoonst. I ELINE MAEYENS, FOTO’S STEFAAN BEEL I

Pure zomer. Dat straalt de tuin
van Berwout Dochy uit. ‘Het
waait hier niet veel en als de zon
schijnt, wordt het hier snel echt
warm. De zuiderse insteek leek
ons dus perfect voor onze stadstuin.’ Berwout is zelf tuinarchitect: ‘Je eigen tuin ontwerpen is
het moeilijkst. Ik heb heel veel
geschetst en weggesmeten.
Wanneer ik mijn vriendin Eveline om raad vroeg, zei ze dat ze op
vakantie wilde zijn in haar eigen
tuin. We wilden ook veel bloei
en kleur in ons tuintje, op verschillende momenten van het
jaar. De tuin is mediterraan,
maar toch strak. We hebben
voor natuurlijke materialen zoals hout en grind gekozen.’
EEN APPEL OP HET TERRAS
De dorpstuin in hartje Westrozebeke is redelijk ruim: bijna
dertig meter diep en vijf meter
breed. De tuin grenst achteraan
aan een groenzone die nooit bebouwd zal worden. De omheining is bewust laag gehouden
om van het achterliggende groen
te kunnen genieten. Stijn Phlypo
heeft de tuin aangelegd. Het duo
werkt heel vaak samen omdat ze
merken dat daar mooie resultaten uit voortvloeien.

Zuiderse sfeer
IN WEST- VLAANDEREN

Het terras grenzend aan het huis
wordt gedomineerd door robuust, organisch tuinmeubilair.
‘Zelf ontworpen’, aldus Berwout. Ook op het schaduwterras achterin de tuin staat zelfontworpen meubilair. ‘Ze zijn
geïnspireerd op het zeeklimaat,
met elementen uit de scheepsbouw in gedachten. Ze zijn sterk
en goed bestand tegen klimaatinvloeden.’ Stijn benadrukt dat
ze, in tegenstelling tot veel ander
tuinmeubilair, mooi in vorm
blijven. Op het terras staat
verder ook hét pronkstuk van
de tuin: een achttien jaar oude
appelboom. ‘Stijn heeft die gevonden’, weet Berwout. ‘Ik heb
die bij een fruitkweker op rust

De achttien jaar oude appelboom
staat in een strakke plantenbak.

kunnen kopen’, beaamt Stijn.
‘Berwout had de mooie plantenbakken al, ik de perfecte plant
voor erin.’ Berwout is lyrisch
over zijn appelboom: ‘Hij staat
dicht bij de woning, zodat je de
bloei goed kunt volgen. De
vruchten hangen op plukhoogte
en zijn lekker. Prachtig en functioneel dus.’ Aan het trapje van
het terras naar de tuin bevinden
zich twee gerieﬂijke tuinbergingen, die ook dienst kunnen doen
als zitbanken.
Een pad in ipé leidt verder door
de tuin, die in verschillende niveaus is opgebouwd. We passeren een aantal prachtige steeneiken. ‘Die bomen zijn al goed vijftig jaar oud en groeien heel

traag’, weet Stijn. ‘De eiken zijn
meerstammig en relatief klein,
waardoor ze dichter tegen de afsluiting geplaatst konden worden.’ Ze zien er in ieder geval
fantastisch uit. ‘Ik probeer karakter in de tuin te krijgen door
strakke met heel ruwe, losse elementen te combineren’, vertelt
Berwout. Hij lijkt in zijn eigen
tuin alvast wonderwel in zijn
opzet geslaagd. De tuin is niet
omgeven door een haag, maar
door een houten muur, in de
houtsoort tali. Het hout zal in de
loop van de jaren nog vergrijzen,
wat een speciale sfeer zal scheppen. In de tuin spotten we onder
meer Echinacea purpurea ‘Pica
Bella’, Geranium ‘Rozanne’ en

Allium sphaerosephalon. ‘We
hebben gekozen voor paarse en
witte tinten, omdat dat open
kleuren zijn. Een kleur als geel
overheerst nogal snel.’
ZUINIGE VERLICHTING
Het houten pad leidt verder
naar een schaduwterras, dat nu
nog in volle groei is. Speciale
grindsteentjes, mignonettegesteente, zorgen voor een warme
beigebruine gloed. Stijn: ‘Voor
het schaduwterras hebben we
zes exemplaren van Gleditsia
triacanthos ‘Shademaster’, of
valse christusboom, geplant.
Het is geen typische dakboom,
maar het heeft een elegant en ﬁjn
blad en binnen een jaar of drie

Kiki en Kiera zijn de honden
van Peter Jacquemijn uit Mechelen. Twee teefjes die onder één dak wonen zonder
ruzie, het is niet altijd het geval. ‘Twee honden van hetzelfde geslacht samen opvoeden wil wel eens fout lopen, al
bewijzen deze twee hondjes
het tegendeel’, zegt dierendokter Rob Lückerath.

Bij twee teven is dat allemaal
veel makkelijker. Nadeel van
een reu en een teef is natuurlijk
dat het teefje loops wordt en
zelfs als de reu is gecastreerd,
hij kan het behoorlijk moeilijk
hebben in die periode.’
‘Twee pups in huis halen is
evenmin een goed idee’, meent
de dierendokter. ‘Samen halen
ze meer kattenkwaad uit dan alleen. Ze zijn bovendien meer op
elkaar gefocust in plaats van op
hun baas. Het is beter om eerst
een pup te nemen en pas als hij
zijn pubertijd – hondenbezitters weten dat dit niet de gemakkelijkste periode is – is ontgroeid een tweede pup in huis te
halen.’

Kiki, de shizu, is ieders vriend.
‘Onze buurman noemt haar de
prinses van de straat’, zegt Peter
Jacquemijn. ‘En dat is ze ook.
Kiera daarentegen is bang van
andere honden. Of ze nu klein of
groter zijn, het maakt niet uit.
Ze blaft uit zelfverdediging en
trekt zich weg als we uit wandelen gaan.’
AANGENAME KENNISMAKING
De twee teefjes lijken het samen Als de grote dag is aangebroken
nochtans wel goed te vinden. dat de twee kunnen kennisma‘Twee honden onder een dak, ken, kies je daarvoor best een
het kan best, maar je neemt toch neutraal terrein. Ga apart met
beter je voorzorgen’, zegt Rob de twee een wandeling maken
Lückerath. ‘Over het algemeen en laat ze elkaar ‘toevallig’ tegen
De steenkunnen een reu en een teef het het lijf lopen. Ze zullen elkaar
korven aan
het beste met elkaar vinden. Als besnuffelen en als de tijd rijp is,
het terras
de twee dieren hetzelfde ge- kan je ze loslaten om te laten
achteraan
slacht hebben, heb je meer kans spelen. Daarna samen naar huis
hebben de
dat de twee hardhandig uitzoe- en het ijs is gebroken. En ook al
ideale hoogte
ken wie de baas mag zijn. Vooral zijn ze met twee, soms is het
om op te
bij twee reuen moet het leider- goed om elke hond apart uit te
zitten.
schap uitgemaakt worden. Dat laten’, zegt Rob Lückerath nog.
kan even duren, maar als het ‘Dan ervaart de ene hond dat hij
eenmaal bepaald is, dan is dat af en toe alleen moet blijven en
levenslang. Tenzij de leider een de andere geniet jouw volle aanop 47 cm hoogte gemaakt, de moment van zwakte vertoont. dacht.’ (rbm)
WE WILDEN VEEL
ideale hoogte om op te zitten.
BLOEI EN KLEUR,
Veel tuinverlichting spotten we
niet in de mediterrane tuin. ‘Ik
MAAR VOORAL OP
ben heel gierig op verlichting,’
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aldus Berwout, ‘want je kunt er
ONZE EIGEN TUIN
heel veel kwaad mee doen’. Op
het schaduwterras zijn er een
Berwout Dochy
paar naar boven gerichte spots
en, op een lichtje in de luifel aan
No data in Illu
het andere terras na, zijn dat de
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enige verlichtingspunten. ‘Ik wil
happinez
een tijdloze tuin, en onopvallenPsychologie Magazine
zal het bladerdak mooi gesloten de, indirecte en warme tuinver2 X 50m
CMYK
zijn.’ Opvallend aan het verre lichting hoort daarbij.’
terrasje zijn ook nog de steenkorven aan de zijkanten. ‘Ik gebruik dat normaal niet zo graag,’
Voor meer
zegt Berwout, ‘maar hier past
tuininfo,
het wel perfect’. De korven zijn
surf naar
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