
Baantje 
trekken naar 

de bar

“D
rie jaar
geleden
waren
we aan
het na
denken

over verhuizen naar een 
vrijstaande woning buiten 
de stad, met een grotere tuin 
en meer privacy”, zeggen 
Dirk en Sophie. “Maar om
dat we hier eigenlijk heel 
graag wonen, de ligging en 
de verbinding met invalswe
gen super is en onze zoon 
van vijftien in de buurt een 
druk sociaal leven opge
bouwd heeft, besloten we 
om te blijven in onze rijwo
ning. We wonen hier intus
sen 26 jaar.”
De verhuisplannen werden 

opgeborgen, maar het kop
pel maakte wél plannen om 
de tuin opnieuw aan te leg
gen. “We houden ervan om 
zo veel mogelijk buiten te le
ven, als het weer dat toelaat 
ten minste. Voor ons is in de 
tuin vertoeven een rustpunt 
in ons drukke leven. En daar 
hoort ook een duik in het 
water bij.”

Kwartiertje 
gras afrijden

Met de hulp van tuinarchi
tect Mathieu De Telder cre
eerden ze in hun bescheiden 
stadstuin de oase van rust 
waar ze zo naar verlangden. 
De woekerende bamboe, het 
kleine tuinhuis en het on

Dirk en Sophie wilden een tuin om in 
te genieten na een drukke werkdag. 
Een zwembad was daar voor hen onlos
makelijk mee verbonden. Ze transfor
meerden hun groene, een beetje verwil
derde tuin in een strakke stadstuin met 
een gezellige buitenliving.

Emilie Lachaert, foto’s Yvan De Saedeleer
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De buitenbar, de berging, het terras en de 
wand naast het zwembad zijn allemaal in pa
doek. Dat Afrikaanse hardhout heeft een heel 
gesloten structuur, vertelt Dirk. “Het is dus 
heel sterk en je hoeft het niet te behandelen. 
Je kunt het hout om de drie jaar insmeren met 
een olie met uvbescherming, maar dat moet 
niet. Wij vinden het net mooi als het hout ver
grijst en laten het dus onbehandeld.”

Grijs hout

Wie? Dirk Roeland (55), 
zelfstandig ondernemer, 
en Sophie De Bruyn (48), 
werkt halftijds mee in 
de zaak van haar man, 
en zonen Julien (28) 
en Leon (15)
Wat? Strakke stadstuin 
met zwembad
Waar? Mariakerke 
(Gent)
Oppervlakte? 
385 m2

Tuinarchitect 
en aannemer? 
De Telder Tuinen, 
www.deteldertuinen.be

Type buitenliving? 
Strakke zithoek op 
maat bij een mooie 
houten buitenbar
Investering? “We heb
ben in totaal ongeveer 
7.000 euro geïnves
teerd in ons tuinmeubi
lair. We kochten eerst 
de allweathersofa die 
aan het zwembad staat 
voor ongeveer 2.500 
euro en investeerden 
nadien elk jaar in een 
nieuw element, zoals 
de witte ronde zithoek 
en de speelse schom
melstoel.”

Tuinfiche

verwarmde zwembad met 
een diameter van 4,5 meter 
maakten plaats voor een rui
mer verwarmd zwembad, 

een strakke houten buiten
bar en aansluitend een dis
crete berging. De vijftien 
jaar oude kerselaar, even 

oud als zoon Leon, werd be
houden en geïntegreerd in 
het terras. Dit volwassen 
element geeft de tuin extra 

karakter.
“We gaven
aan de tuin
architect aan
dat we hou
den van
groen – een
tuin waarin
we de seizoe
nen zien ver
anderen –
van hout en
van een
strakke

vormgeving. We hebben zelf 
geen groene vingers en wei
nig tijd, dus we wilden ook 
een onderhoudsvriendelijke 

tuin. We twijfelden daarom 
zelfs even om kunstgras te 
leggen, maar kozen uitein
delijk toch voor echt gras, 
omdat dat frisser aanvoelt 
op hete dagen. Niks zo heer
lijk als met je blote voeten in 
het gras lopen.”
“Het onderhoud van de tuin 
is heel beperkt: op een 
kwartiertje rijd ik het gras 
af, drie keer per jaar is er 
wat snoeiwerk en het zwem
bad moet geregeld schoon
gemaakt worden. Maar dat 
laatste is voor mij een echt 
zenmoment. Het brengt 
mijn hoofd tot rust”, zegt 
Dirk lachend.
Om in voldoende privacy te 

  
Door de ruimte 
achterin onze tuin

in te richten als 
buitenliving genieten 
we nu het hele jaar 
van de rustigste plek

De beeldjes op de tafel zijn een cadeau van een van 
de beste vrienden van het koppel. Ze kregen die bij 
het eerste tuinfeestje in de nieuw aangelegde tuin. 
Sindsdien staan ze altijd op de tafel: in de zomer 
buiten, in de winter binnen. Ze staan symbool voor 
het koppel en hun joie de vivre.

Joie de vivre

>
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PUBLIREPORTAGE JiJ en Je lichaam: osteoporose

Slijtage en 
oSteoporoSe
De wervelkolom van mensen wordt veel 
zwaarder belast dan die van andere 
zoogdieren. reden: we zijn het enige 
zoogdier dat voortdurend rechtop loopt. 
De verticale krachten die inwerken op 
onze wervels, zorgen ervoor dat ze 
gaan slijten en dat er kleine scheurtjes 
ontstaan in het beenweefsel, het weef-
sel binnenin onze beenderen en onze 
ruggenwervels. het beenweefsel neemt 
bovendien af met de leeftijd, waardoor 
het minder stevig wordt. Dat laatste 
verschijnsel noemen we osteoporose.

De oorzaken van 
oSteoporoSe
De snelheid waarmee je beenweefsel 
afneemt, hangt voor een groot stuk 
af van je levensstijl. roken en alcohol 
drinken zorgen er bijvoorbeeld voor 
dat het beenweefsel snel minder stevig 
wordt. Door geregeld te bewegen en zo 
lang mogelijk actief te blijven, stimuleer 
je dan weer de ontwikkeling van sterke 
wervellichamen en tussenwervelschij-
ven, zodat het verouderingsproces 

wordt afgeremd. maar ook hormonale 
factoren spelen een rol bij osteoporose. 
Dat geldt trouwens voor mannen én 
voor vrouwen, want zowel een afname 
van de testosteron- als van de oestro-
geenproductie maken het beenweefsel 
minder stevig.

klachten voorkomen 
en verhelpen
Door niet te roken, geen of minder 
alcohol te drinken en voldoende te be-
wegen, kan je de afbraak van beenweef-
sel tegengaan. osteoporose helemaal 
voorkomen, is helaas onmogelijk. Vanaf 
de leeftijd van 30 à 35 jaar begint de 
stevigheid van je ruggenwervels af te 
nemen, waardoor ze kunnen doorzak-
ken of breken. Die schade is helaas 
onherstelbaar en leidt in veel gevallen 
tot rugklachten. natuurlijke pijnverlich-
ting zoals andullatietherapie kan die 
klachten enigszins verzachten. 

Van Dertigers met een zwakke rug tot zeVentigers met een actieVe 
leVensstiJl, rugpiJn treft mensen Van alle leeftiJDen. wil Dat zeggen 
Dat sommige mensen VoorbestemD ziJn om sneller rugklachten te 
kriJgen, of kan Je problemen Juist Voorkomen Door gezonD te leVen 
en VolDoenDe te bewegen?

Osteoporose van de wervels: erfelijkheid  
of levensstijl?

Test zelf je rug op www.rugtest.be
Meer informatie over andullatie op www.hhp.be

Do

“Wij verhuisden onze zithoek naar
achteraan in de tuin, het rustigste

deel van onze tuin dat voorheen ei
genlijk niet benut werd. Dat vinden
wij een absolute aanrader. Dankzij
de buitenbar hoeven wij niet meer
naar binnen te lopen tijdens eten

tjes en feestjes met vrienden.”

Don’t

“Opgelet met aanplantingen 
in de nabijheid van grote bo
men, daar heb je veel wortel
concurrentie waardoor niet 
veel planten er goed gedijen. 
Onder de kerselaar doen de 
planten het bij ons helaas 
minder goed.”

voorzien werd naast het 
zwembad in hetzelfde mate
riaal (padoek) als het terras, 
de buitenbar en de berging 
een houten wand geplaatst. 
Aan de andere kant wordt de 
tuin begrensd door leibo
men (amberbomen) en een 
haag.
“Onze favoriete plek is nu de
ronde, witte zithoek bij de 
buitenbar achteraan. Voor
dat de tuin opnieuw aange
legd was, spendeerden we 
vooral veel tijd op het terras 
dicht bij het huis. Door de 
verloren ruimte achterin de 
tuin in te richten als een 
soort van buitenliving met 
een houten overkapping ge
nieten we nu het hele jaar 
van de rustigste plek in onze 
tuin.”
“Op termijn willen we graag 
ook investeren in een echte 
buitenkeuken bij de bar. We 
geven graag etentjes en 
feestjes voor vrienden. Het 
is al heel makkelijk dat er in 
de tuinberging ook een koel
kast staat en we niet meer 
voortdurend naar binnen 
moeten lopen. Als we écht 
buiten kunnen leven, zoals 
we dat op vakantie in Zuid
Frankrijk ook doen, dan 
voelen wij ons in onze eigen 
tuin als God in Frankrijk.”

<

Het zwembad 
heeft een betonnen 
kuip die op maat 
gegoten werd. Het 
beton is met een 
folie bekleed. Van
af 1 mei tot 1 okto
ber wordt het wa
ter verwarmd tot 
29 graden. Dankzij 

een nieuwe zuini
ge pomp lukt dit 
zonder torenhoge 
verwarmingskos
ten. Elke avond 
wordt het water af
gedekt met een rol
luik. Zo blijft de 
warmte optimaal 
behouden.

Heerlijk plonsen
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Een cactus is erg decoratief en bijna wat surrealistisch. Ze zijn er 
in heel wat vormen en groottes: cactussen met bloei, bolvormige 
soorten met prachtige ribbels, exemplaren die opgebouwd zijn uit 
groene kogels of vlakke schijven,… Je vindt ongetwijfeld een cactus 
naar jouw smaak. 

Geen groene vingers? Geen nood! Een cactus is namelijk een soort 
vetplant die grote hoeveelheden water kan opslaan. Op die manier 
is hij bestand tegen lange periodes zonder water. 

Cactussen kunnen dus wel tegen een stootje, maar hou toch 
best rekening met de volgende verzorgingstips. Vrijwel alle 
cactussoorten staan het liefst licht en warm. Daarnaast hebben ze 
liever iets te weinig water dan te veel. Eén keer per maand water 
geven is beter dan elke week een beetje: de kluit mag gerust 
uitdrogen. Zorg er ook voor dat het water altijd weg kan. Voeg in de 
zomermaanden wat cactusvoeding toe. In de winter kan de plant 
best rusten. Geef dan nog minder tot geen water.  

ASBJB_V

EEn stoErE lEvEnsgEzEl diE 
tEgEn EEn stootjE kan

- advErtorial -

Groen van bij ons, dat zijn bloemen en 
planten van je lokale groenspecialist zoals 
bloemenwinkels, tuincentra en kwekers.

Een cactus lijkt op het eerste zicht 
misschien wat moeilijk te benaderen, 
maar je zal merken dat deze stekelige en 
onverschrokken bad boy eigenlijk enorm 
gemakkelijk in de omgang is.

© Mooiwatplantendoen.nl

regelmatig droog.
W Wrijf de deur droog met 
een schone doek van boven 
naar beneden. 
Om ergonomisch je deur te 
poetsen, kniel je op een 
knie als je de onderkant 
doet en sta je recht zodra je 
je elleboog boven je schou
der moet strekken. Hou je 
pols altijd recht (in mid
denpositie).

Nog tips? Lees

De Grote Schoon

maakbijbel uit

gegeven met Het

Poetsbureau bij

Lannoo, 25 euro,

www.poetsbureau.be/

vraaghetaanLiesbeth

POETSTIP VAN DE WEEK
met Liesbeth van Het Poetsbureau

Propere deur

Veeg de klinken van de deu
ren in je huis regelmatig 
schoon. Zeker met kinde
ren in huis kunnen die al 
eens plakkerig of vies zijn.
Ook de deuren zelf hebben 
regelmatig een schoon
maakbeurt nodig.
W Neem een emmer water 
waaraan je enkele druppels 
detergent hebt toegevoegd.
W Dompel er een spons in 
en knijp ze uit. Werk van 
beneden naar boven, anders 
is er kans op ‘loopstrepen’.
W Wrijf eventuele vlekken 
weg met een niet te hard 
schuursponsje.

W Vergeet ook de omlijsting 
niet schoon te maken.
W Trek het water met een 
raamwisser weg van boven 
naar beneden. Leg eventu
eel een dweil onderaan de 
deur om het water op te 
vangen. Veeg je raamwisser 

Allweathersofa

Dirk en Sophie gaan elk jaar 
naar Tomorrowland. Twee jaar 
geleden zagen ze er de ronde 
schommelstoelen van Amazo
nas in de vipruimte. Ze waren 
meteen weg van het design en 
het comfort. Ze gingen online 
op zoek en bestelden dezelfde 
houten schommelstoel (model 
Globo) om in hun kersenboom 
te hangen. Nu is dit het favorie
te leesplekje van Dirk. Een 
heerlijke cocon in de tuin.

Lezen in 
een cocon

Het ronde, witte buitenmeubel 
lieten Dirk en Sophie op maat 
maken door een bevriende ze
telmaker. De inspiratie ervoor 
deden ze op bij tuinarchitect De 
Telder die een soortgelijk de
signmeubel op het terras had. 
Ze maakten er een eigen bud
getvriendelijkere versie van. 
De zithoek blijft winter en zo
mer buiten staan, maar wordt ’s 
nachts wel afgedekt met een 
hoes om de stof te beschermen 
tegen de avontuurlijke katten 
in de buurt. Om de zithoek een 
extra knus karakter te geven, 
koos de tuinarchitect ervoor 
om op het houten terras grijs 
kunstgras aan te brengen. 
Zacht aan de voeten én mooi.

Wit design

Aan het zwembad heeft het 
koppel een tweede zithoek 
met een allweathersofa. 
“Tijdens feestjes met vrien
den is dat vaak de plek waar 
de kinderen zitten, vlak bij 

het zwembad”, zegt Dirk. “De
kussens leggen we in de 
winter binnen. De sofa zelf 
staat zomer en winter bui
ten en ziet er na enkele jaren 
van intensief gebruik nog 

steeds prima uit.” Naast de 
zithoek werden schijnbeu
ken (Northofagus antharti
ca) en siergrassen (Pennis
etum alopecuroides) aange
plant.


