
Guy en Martine genieten 
van hun strakke én speelse 
tuin, een paradijs voor 
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Een waterelement en twee groepjes van drie Portugese kurkeiken trekken de 

aandacht in de tuin van tandarts Guy Manssens en Martine De Wolf. Kasseien 

liggen er speels naast strakke stapstenen. 
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Geen plek waar we het afgelopen anderhalf jaar meer tijd 
doorbrachten dan in onze eigen tuin. Daarom gaan onze reporters deze 
zomer op zoek naar opvallende tuinen en verborgen parels in het groen. 
 
Alle artikels in onze reeks ‘God in eigen tuin’ lees je hier. 

Hoewel de woning langs een gewestweg ligt, overheerst in de tuin naast de stilte 

vooral het gezang van ontelbare meesjes. “De Portugese kurkeiken zijn een 

overvloedige voedingsbodem voor de vogeltjes”, zegt Martine, zittend onder het 

afdak waar ze zowat de hele tuin kan bewonderen. “In het teiltje dat ik er heb 

bijgezet, komen ze zich wassen. Heel de dag door kunnen we van hun gezang 

genieten.” 

Tuinarchitect 

Toen het koppel de woning vier jaar geleden kocht, was de tuin al deels aangelegd. 

“Hoewel er nu nog steeds ruim voldoende hagen gesnoeid moeten worden, waren 

het er toen nog veel meer. Uiteraard zijn we hier niet zelf aan begonnen. We namen 

onze goede vriend en tuinarchitect André Goemare van Viridis onder de arm om de 

tuin opnieuw te ontwerpen. Hij combineerde water met grassen, waarin de wind vrij 

kan spelen. Voor de garage kwamen er kasseien, als stevige ondergrond voor de 

wagens. Die speelse kasseien raken net de strakke stapstenen niet.” 

(lees verder onder de foto) 
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De vorige eigenaars vingen het niveauverschil van de tuin op met een betonnen wal, 

onttrokken aan het oog door een taxushaag. De voormalige vijver werd 

gesublimeerd. Jammer voor de vissen, maar die kregen een nieuwe thuis. 

“Nieuw - en een heel leuk element in de tuin - zijn dus de kurkeiken met hun 

kunstige stammen. Dicht tegen ons overdekt terras, en naast de gekasseide oprit, 

staat een groepje van drie bomen. Een kronkelend grindpad, afgeboord met keien en 

inox, baant zich van daar een weg om zo opnieuw het speelse karakter in dat 

strakkere deel van de tuin te brengen. Zo kom je aan de waterpartij en loopt het pad 

denkbeeldig onder het houten terras met eettafel, om zo aan de andere kant van de 

woning te eindigen.” 



Moestuin met serre 

De tuin laat zich vanuit verschillende kanten op een andere manier ontdekken. “Het 

liefste geniet ik op het overdekt terras, dat op de woning aansluit. Maar ook vanop 

de eerste verdieping of vanop de garage krijg je een prachtig overzicht. Een heel 

andere kijk krijg je achteraan. Als je voorbij de waterpartij gaat, ontdek je het hoger 

gelegen niveau. Een deel van de hoge grassen hebben we al gesublimeerd. Van op 

het terras en van in de woning belemmerden ze het zicht op het gazon. Daarachter 

vinden we de taxushaag die de betonnen wal verbergt. Op dat hoogste niveau van 

onze tuin word je via het gazon en twee fruitbomen naar de moestuin met serre, 

achter de garage, gezogen.” 

(lees verder onder de foto) 
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“In mijn serre kweek ik wel tien soorten tomaten, waaronder de coeur de boeuf”, zegt 

Guy. “Vorig jaar vonden we de smaak niet zo denderend en ondertussen weet ik ook 

waarom. De planten zijn dubbel geënt. De kwaliteit moet dan inboeten op kwantiteit. 

Momenteel experimenteer ik met noir de crimée, een ras waar Peter Goossens graag 

mee werkt. In mijn serre hangen peervormige, pompoenvormige, gele, zwarte, 

gespikkelde,... tomaten.” 

“Een opmerkelijke buxusplant brachten we trouwens mee uit onze vorige tuin. Die 

moet zeker zeventig jaar oud zijn. De onderste takken hebben we bladvrij gemaakt en 

ik heb de indruk dat hij de verhuis zal overleven.” 

 


