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Als tegenwicht voor de strakke  
lijnen van de gebouwen en het  
terrein kom je overal in de tuin  

ronde vormen  tegen, zoals deze 
boombank rond de centrale eik.
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Een eigen B&B, dat was waar Gaby 
al haar leven lang van droomde. 
Terwijl haar partner Jan zo graag 
zijn eigen CO2-neutrale passief-
huis wilde bouwen. Het plan voor 
de tuin zat al helemaal in zijn hoofd, 
een jaar na de aanleg baden ze  
al in het groen. En dat allemaal op 
een oud vliegveld.
TEKST: LAURENCE MACHIELS FOTO’S: VERONIQUE DE WALSCHE

Welkom inJan Van Ghent
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G
aby  Vanschel (60) en Jan 
Broekaert (65) uit Mariakerke bij 
Gent hebben een van de drukste 
periodes van hun leven achter de 
rug. En dat terwijl ze, op hun 
leeftijd, verondersteld worden 
om uit te bollen. ,,Geen sprake 
van! We wilden nog niet in onze 
luie zetel gaan zitten.’’  Twee jaar 
lang draaide alles rond hun 
ambitieus bouwproject: het 
optrekken van vier wooneen-

heden, een multifunctionele zaal en een wellnessruimte. Vandaag stromen 
gasten van over de hele wereld toe in hun B&B Jan Van Ghent, niet in het 
minst voor de weelderig groene tuin en de majestueuze zwemvijver. 

Landingsbaan
Al lijkt de plek waar Gaby en Jan wonen in niets op een landingsbaan, toch 
moet er een reden zijn waarom hun straat Vliegpleinkouter heet. ,,Jawel. 
Hier zijn effectief vliegtuigen geland, tijdens WO I. Die plek was trouwens 
niet toevallig gekozen. Je zit hier op een lange zandrug midden tussen de 
lager gelegen, natte beemden van de Bourgoyen-Ossemeersen, een 220 
hectare groot natuurgebied vlakbij.’’ Sinds de verbouwingen wonen ze op 
de begane grond, met over de hele lengte van hun wooneenheid één grote 
glaspartij. Ook wanneer ze druk aan het werk zijn, stroomt het groen van 
de tuin en het zonlicht het huis binnen. ,,Dit is de zuidkant - voor een  
passiefwoning (een woning waarbij warmteverliezen tot een minimum 
worden beperkt, red.) is de zonnewarmte erg belangrijk.’’
Dat hun tuin amper een jaar oud is, valt amper te geloven. ,,We hebben 
bewust grote struiken en bomen laten aanplanten; we wilden meteen van 
onze tuin kunnen genieten. Binnen een paar jaar staat het allemaal misschien 
wat dicht bij elkaar, maar dat houden we wel in toom met de snoeischaar.’’

Slingerende bank
Jan wou niet alleen zijn huis, maar ook zijn tuin zelf ontwerpen. ,,Ik had de 
ideeën en de structuur in m’n hoofd, maar voor het uittekenen van het tuin-
plan heb ik een beroep gedaan op tuinarchitect Annelies De Jonghe.’’  Vooral 
het toevoegen van ronde vormen in de tuin, als tegengewicht voor de strakke 
lijnen van de gebouwen en het terrein, was voor Jan cruciaal. Een rond terras 
aan de vijver, een houten boombank rond de centrale eik, een slingerbank en 
een verzonken, ronde vuurput zorgen voor een flinke dosis rondingen. 
Als tegenwicht voor de strakke vijver links in de tuin, kwam er aan de 
andere kant van het gazon een natuurlijke, slingerende verhoogde berm-
border met kleine bomen en gemakkelijke struiken zoals het krenten-
boompje, rode kornoelje (Cornus sanguina) en kardinaalsmuts. Ook de 
bomen zorgen hier voor een pak beleving, met lentebloesems, bessen en 
vruchten, en met sterke herfstkleuren, zoals Liquidambar styraciflua ’Lane 
Roberts’, lijsterbes Sorbus aucuparia, Cercidiphyllum japonicum, en felgekleurde 
esdoorns. ,,Ook al staan ze er nog maar een jaar, we hebben nu al het 
gevoel helemaal afgeschermd te zitten, precies wat we voor ogen hadden. 
Dat het zo snel zou gaan, hadden we nooit verwacht. Ik wilde ook absoluut 
fruit in de tuin: pruimen, appels, peren, bessen…’’
Onder en tussen de bomen kwamen op de meest zonnige plekken prairie-
planten als Echinacea purpurea ’Indian Summer’ en ’Alba’, Eupatorium en Salvia 
nemorosa ’Blauhügel’. Rond de vuurput bedekt Geranium Rozanne de aarde 
van de berm. Vingerhoedskruid heeft het hier ook naar zijn zin, tegen de 
bosrand, en in de zanderige grond voelen Alliums zich in hun sas. Bij het 
loungehoekje voor de gasten pronkt een prachtige, rijkbloeiende Cornus 
kousa ’China Girl’. 

Niet alleen gasten  
van hun B&B, 

ook Gaby en Jan  
zelf genieten volop  

van hun tuin.

Felgekleurde accessoires, zoals deze 
turkooizen vaasjes en het roltafeltje, 
zorgen voor een frisse toets in de tuin.  
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Een combinatie die 
tot ver in de herfst 

mooi blijft: Echinacea 
purpurea ’Green 

Jewel’ met de paarse 
Verbena rigida. 
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Vanaf het terras van de ontbijtruimte op de tweede verdieping heb je nog 
eens een prachtig zicht op de tuin. Ook al domineert het groen, toch zitten 
er het jaar rond veel kleurtoetsen in de tuin. Het begint al vroeg in de lente, 
wanneer de veldesdoorns, sleedoorns, de dwergmispel Cotoneaster dammeri 
en de toverhazelaars bloeien, en groepjes daslook, bosanemonen en wilde 
hyacinten. Alleen de krokussen hebben grotendeels de geest gegeven. ,,De 
houtduiven zijn verzot op de bolletjes en trekken ze massaal uit de grond. 
Al verlossen ze ons tegelijk wel van een pak kiemende eikels in de tuin; die 
scheutjes vinden ze duidelijk lekker.’’ 

IJsvogel aan de wellness
Het pronkstuk van de tuin is zonder twijfel de majestueuze zwemvijver, die 
prachtig afsteekt tegen de monumentale wand van cortenstaal. 24 meter 
lang, waarvan 4 meter ingenieus doorloopt in de wellnessruimte, om er als 
dompelbad te fungeren. ,,In de winter is het héél fris, 3 °C, maar ’s zomers 
een aangename 20 °C. Als het moet, kan het water verwarmd worden,  
via een warmtewisselaar.’’ Drie blauwe windes houden het water vrij van 
muggenlarven, en dat heeft ook een lokaal ijsvogeltje ontdekt. ,,Op een  
dag was hij zo enthousiast gedoken, dat hij in de overdekte ruimte van de 
wellness boven was gekomen. Ik heb hem gevangen en weer buitengezet. 
Stel je de gezichten van de gasten voor, een ijsvogel in het dompelbad!’’
Verrassend genoeg ligt de moeraszone van de vijver niet als een blok op  
de korte zijde, zoals bij de meeste zwemvijvers, maar langgerekt, langs  
één lange zijde. ,,Ik wilde het zo, uit veiligheid. Wanneer onze drie klein-
kinderen op bezoek komen, willen we ze met een gerust hart in de tuin  
kunnen laten spelen. Als ze toch in het water sukkelen, komen ze eerst in de 
ondiepe moeraszone terecht, tussen de gele lis, irissen en waterlelies.’’ 
De rest van de zwemvijver is met poortjes afgesloten, om alle risico’s, ook 
voor de gasten, te vermijden. Uiteindelijk blijft er een royale 3,5 meter 
zwemruimte in de breedte over. Of ze zelf veel zwemmen? Een beetje 
beteuterd kijken ze elkaar aan. ,,Kun je geloven dat we er nog amper de tijd 
voor hebben gehad? Dit eerste jaar was vreselijk hectisch! We hebben zelfs 
onze eigen wellness bijna niet gebruikt, terwijl we zo van sauna houden.’’ 

Pad in huis
Jan wilde ook een stukje prairie in zijn tuin. ,,De Millennium Garden van 
Piet Oudolf (in Pensthorpe, red.), met al die kleuren en grassen, vind ik 
prachtig.’’ De lange strook Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’ tegen de  
cortenstaal wand brengt alvast een streepje wildheid in de tuin. ,,Het moest 
een gras zijn dat mooi steil rechtop blijft staan, ook in de winter, zodat we er 
het jaar rond van kunnen genieten.’’  Tegen de gevel klimt een jonge wilde 
wingerd, en aan de voorzijde, de noordkant, een prille klimhortensia. 
Helemaal achterin, voorbij de wellnessruimte, liet Jan de Douglassparren 
kappen; omdat ze de beuken die er tussen groeiden stilaan verstikten. ,,Ik 
heb lang met Natuurpunt overlegd. Ze beoordeelden de sparren als niet 
waardevol voor de natuur, maar ik heb er toch een compensatie voor 
betaald. Met dat geld wordt nu elders een stukje bos geplant.’’  
Met zijn groen hart liet Jan ook een wilgenafsluiting vlechten, als afscher-
ming voor het intiem terras aan de wellnessruimte; op het dak van de 
wellnessruimte ligt een groendak. ,,We houden zoveel mogelijk water ín 
de tuin. De overloop van de zwemvijver en het siervijvertje komt uit in  
een wadi. In de zomer staat die meestal droog, maar als het veel regent 
loopt hij mooi vol.’’ Jan kijkt nu vooral uit naar de komst van de eerste rode 
eekhoorn. ,,Er leeft een populatie in de buurt, maar ze hebben de weg naar 

In de verzonken 
vuurput is het goed 
toeven. De hele rand  

is begroeid met  
Geranium Rozanne.
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onze hazelaars, walnotenboom en kastanjelaars nog niet gevonden. Kikkers, 
padden en salamanders daarentegen... die lopen hier zomaar het huis bin-
nen, wanneer de deur openstaat. Ik heb inmiddels al wel twintig padden 
buiten moeten zetten.’’

Eigen eitjes 
Hoe druk ze het ook hebben, voor tuinieren maken ze wel tijd. ,,We  
kunnen niet zonder.  We komen ook altijd met planten terug, als we een 
tuincentrum binnenlopen. Tijdens de verbouwing hier, hebben we twee 
jaar elders gewoond, op een boerderijtje. De tuin was er totaal verwaar-
loosd, een echte woestenij vol netels en distels; toen we daar vertrokken 
hebben we een mooie tuin achtergelaten. We konden het niet laten.’’ 
En ook al zijn de bouw- en tuinplannen nog maar een goed jaar afgerond, 
toch zit Jan alweer met nieuwe ideeën in zijn hoofd. ,,Ik wil achterin de 
tuin, tussen de beuken, een platform voor de kinderen bouwen. Geen 
boomhut, dat zouden de buren niet leuk vinden, maar toch een speel-
ruimte op een verhoging. En ik denk dat ik wat meer grassen in de border 
plant, voor nog meer zwierigheid.’’ Ook de moestuin en de serre, die nu 
nog leeg zijn, wil Jan dit jaar proberen te beplanten. 
Gaby droomt van kippen. ,,Het lijkt me heerlijk om onze gasten kakelverse 
eitjes bij het ontbijt te kunnen serveren. En ik wil een kruidentuin, en een 
hoekje met snijbloemen, waar ik bloemen kan plukken voor in boeketten 
en tafelversiering.’’ Uitbollen? Daar zijn ze nog lang niet aan toe. 


