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Urban jungle 
in hartje Gent

Temidden van natuurlijk ogende borders en in het gefilterde licht van 
enkele meerstammige bomen kun je heerlijk baden in het groen, ook 
al zit je hier midden in de stad. Wat ooit de werf van een pakhuis was, 

is nu een weelderige stadstuin met een enigszins koloniale sfeer.  
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: PSG, SHUTTERSTOCK, GUILLAUME DECOCK (PORTRETFOTO) TEKENING: BERWOUT DOCHY

D
e tuin oogt groen en weelderig, ook 
al is deze niet meer dan 6 x 12 m groot 
en gelegen aan de noordkant van 
het oude pakhuis, dat verbouwd is 

tot vier woningen. “Er zijn veel van dergelijke 
buitenruimtes en er is veel meer mee te doen 
dan men denkt”, aldus tuin- en landschaps-
architect Berwout Dochy. “Kleine oppervlaktes 
zijn vaak een grote uitdaging. Een grote tuin is 
veel gemakkelijker te ontwerpen, want in een 
kleine tuin kan ieder detail te veel zijn. Het is ook 
moeilijker om in een kleine tuin een bepaalde 
sfeer te krijgen, het mag niet gepropt voelen. 
In deze stadstuin wilden we een georgani-
seerde wanorde met een nonchalante sfeer 
creëren. De sfeer is er bijna contemplatief.” 

TUIN 
Stadstuin van 6 x 12 m, 
gericht op het noorden. 
De tuin ligt aan de voor-
kant van de woning. 
WONING
Het gaat om één van de 
vier woningen in een 
voormalig oud pakhuis.
BEWONERS
Een stel dat veel reist. 
WENSEN
• Tuingevoel
• Meer privacy
• Koloniale sfeer

Zonder ‘een heel goede opdrachtgever’ die 
hem een bepaalde vrijheid bij het ontwerpen 
gaf, was dit volgens Berwout niet gelukt. 
“Tosca, de opdrachtgever, zei ‘we reizen 
graag en nemen vaak zaken van onze reizen 
mee voor ons interieur’. De koloniale sfeer van 
binnen wilde ze ook graag buiten hebben.  
Maar wat is een koloniale sfeer? Dan denk je  
al gauw aan een jungle, aan planten die 
goed gedijen.”
Daarnaast was er nog de wens voor meer 
privacy. Voorheen was er veel inkijk vanuit 
de panden rondom. Drie grillige, meerstam-
mige bomen (Gymnocladus dioica ofwel 
doodsbeenderenboom) zorgen nu voor meer 
privacy, terwijl hun transparante kronen in de 
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tuin voor aangenaam gefilterd licht zorgen. 
De grote, dubbel geveerde bladeren geven 
deze bomen een exotische uitstraling, die 
perfect past bij de gewenste koloniale sfeer.

Uitdagingen
Het pakhuis staat meer dan honderd meter 
van de openbare weg af en de tuin - die aan 
de voorkant is gelegen - is geheel omgeven 
door gebouwen. “De enige manier om er te 
komen, is via de Begijnengracht; die is maar 
3 m breed en dan is er een poortopening 
van slechts 2,4 m breed. Dat was dus lastig 
voor de tuinaannemer, die veel materialen  
voor de tuin met de fiets door de poort heeft 
moeten aanleveren.” Door die moeilijke bereik- 
baarheid moesten veel zaken ter plekke op 
maat worden gemaakt. 
Een andere uitdaging was de slechte kwaliteit 
van de grond. “We zitten hier op het restant 
van een werf waar na de verbouwing van het 
pakhuis veel bouwafval lag. Voorheen was hier 
ook geen vollegrond en daarbij was de grond 
erg dichtgereden.” Daarom is ervoor gekozen 
om de planten niet in de aanwezige grond aan 

te planten, maar in een laag daktuinsubstraat. 
Maar eerst is de ondergrond opengebroken 
en flink omgewoeld om deze voldoende water-
doorlatend te maken. Veel extra kosten, maar 
de moeite waard volgens Berwout. “De grond is 
de fundering van de tuin, je moet daar echt in 
investeren anders groeit er niets. Je kunt beter 
investeren in de grond dan in het formaat van 
de planten, want die groeien vanzelf wel.”
De beplanting - aangeplant op heuvels - oogt 
inmiddels veel voller dan op de foto’s is te zien. 
“De bladplanten staan er heel weelderig bij; 
deze planten met grote bladeren combineren 
super leuk met de fijnbladige planten, bijvoor-
beeld de siergrassen. Eigenlijk is het planten-
architectuur wat we hier hebben gedaan. 
Er staat zelfs een Gunnera in deze tuin. We 
zitten hier midden in de stad en dat scheelt 
enkele graden in temperatuur met elders. 
Je hebt dan minder vorst en dan kun je iets 
gewaagdere planten nemen.” De exotische 
Gunnera (mammoetblad) steelt ’s zomers 
de show met zijn reusachtige bladeren van 
wel 2 m doorsnede, maar hoeft hier in de 
winter niet of amper te worden afgedekt. 

De vloer is 
gemaakt van 

padoek hardhout 
en inmiddels mooi 

vergrijsd.
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Bij de beplanting is vooral gespeeld met 
bladtexturen; grote bladplanten combineren 
prachtig met fijnbladige siergrassen. 
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Planten in 
deze tuin 

1 Duizendknoop 
(Persicaria amplexicaulis ’Blackfield’)

Deze natuurlijk ogende vaste plant bloeit 
 uitbundig en lang, met donkerrode bloeiaren.  

bloei: juli-september | hoogte: 70 cm 
standplaats: zon-halfschaduw

2 Mammoetblad (Gunnera manicata)
Deze exotisch ogende vaste plant houdt van 

vochthoudende grond en is niet winterhard. Nog 
imposanter dan de grote bloeikolven in het 

 voorjaar zijn de reusachtige bladeren.   
bloei: mei-juni | hoogte: 2,5 m
standplaats: zon-halfschaduw

3 Zwaardvaren (Polystichum munitum)
Ook in de winter is deze varen met zijn 
leer achtige blad mooi groen. Zorg wel 

voor goede, humusrijke grond.  
bloei: - | hoogte: 60 cm

standplaats: halfschaduw-schaduw

4 Elfenbloem (Epimedium grandiflorum)
De teer ogende bloempjes zijn schitterend 
en ook het hartvormige blad is erg mooi. 
Deze bodembedekkende vaste plant is 

half  wintergroen. 
bloei: april-mei | hoogte: 15 cm

standplaats: halfschaduw-schaduw

5 Lievevrouwenbedstro 
(Galium odoratum)

Op humeuze, vochthoudende grond zal deze 
lieflijke bodembedekker zich snel uitbreiden. 

bloei: april-mei | hoogte: 20 cm 
standplaats: zon-schaduw

6 Brandkruid (Phlomis russeliana)
De kransvormige lipbloemen die in etages 

rond de stengel staan, zijn erg decoratief en 
lokken veel bijen. 

bloei: mei-juli | hoogte: 90 cm 
standplaats: zon-halfschaduw

7 Schout-bij-nacht 
(Rodgersia aesculifolia)

Met zijn paardenkastanje-achtige bladeren 
vormt Rodgersia een prachtige bladplant, 

 waarbij de bloei een toegift is.  
bloei: mei-juli | hoogte: 80 cm 

standplaats: halfschaduw

8 Mexicaans madeliefje 
(Erigeron karvinskianus)

Deze uitbundige bloeier is niet betrouwbaar 
 winterhard, maar zaait zich vaak spontaan uit.  

bloei: mei-oktober | hoogte: 20 cm 
standplaats: zon

MEER WETEN OVER DEZE PLANTEN? 
Kijk op www.tuinseizoen.com  

onder het kopje Tuinieren.
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‘De grond is de fundering van de 
tuin, je moet daar echt in 

investeren anders groeit er niets.’

Ontwerp
1 hardhouten vloer
2 betonbank
3 latttenwand

4 border
5  meerstammige boom
6 betonpad

Bekroond met goud
De lange, ‘zwevende’ betonbank vormt een 
opvallend contrast met de weelderige beplan-
ting, net zoals het strakke, iets verhoogde 
betonpad die de toegang tot de woning vormt. 
Bijzonder mooi is ook het terras van smalle,  
hardhouten latjes dat goed harmonieert met  
de elegante lattenwanden. Deze transparante 
erfafscheiding zorgt voor contact met de om-
geving, maar ook voor privacy, mede door de 
Toscaanse jasmijn die er hier en daar tegenaan 
is geplant. Deze wintergroene klimplant, die  
’s zomers opvalt door zijn rijke, heerlijk geurende 
bloei, zal zich mooi tussen de latten door weven. 
Door het vele groen en de gevarieerde beplan-
ting wordt elk seizoen beleefd, ook al zit je hier 
midden in het stadscentrum. En als de grote 
raampartijen in de zomer opengaan, komt de 
tuin volgens de tuinarchitect ‘zó naar binnen’.
Dat deze urban jungle er zo mooi bijligt, komt 
omdat deze wordt onderhouden door een 
goede tuinaannemer/hovenier. Berwout: “We 
gaan in tuinen vaak voor zo weinig mogelijk 
onderhoud, maar het beheer is super belang- 
rijk. Dat maakt een tuin net zoveel mooier dan 
de tuin van de buren.” 
Ook bij de jury van de jaarlijkse competitie de 
Vlaamse tuinaannemer viel de Gentse stads- 
tuin zeer in de smaak. Deze urban jungle 
- aangelegd en onderhouden door Stijn 
Phlypo - werd in de categorie ‘Groen kleurt’ 
bekroond met goud. In deze categorie wordt 
niet alleen gekeken naar het vakmanschap 
van de tuinaanleg, maar ook en vooral naar 
de beplanting. Een grote eer voor zowel de 
tuinaannemer/hovenier als de tuinarchitect!

woning

Berwout Dochy

TUINONTWERP
Studio Verde
Westrozebeke
www.studioverde.be

TUINAANLEG
Stijn Phlypo Tuindesign 
Roeselare
www.stijnphlypotuindesign.be
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