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MassoniPROJECT

Herenhuis op stand 
Het is in onze moderne tijd een unieke belevenis om in een privéwoning 
aangekondigd te worden door een dienstmeisje in formele dienstkledij. 
Het past evenwel perfect bij het herenhuis dat ruim honderd jaar gele-
den toebehoorde aan de bourgeoisie van Barcelona. Veel welgestelde 
mensen in die tijd hadden een tweede residentie buiten de stad. De 
huidige eigenaren kochten in 2002 de sterk verwaarloosde villa. Het 
bijbehorende park ging echter verloren door uitbreidingsplannen van de 
gemeente. Wat er enkel nog op het terrein van de villa resteerde, waren 
twee aangrenzende gebouwen en een tuin in puin. Voor de renovatie 
werd een waslijst van voorwaarden opgesteld. De tuin moest in de eerste 
plaats weer over een zeer romantisch karakter beschikken. Een tuinarchi-
tecte zou de oude geest van het voormalige, mediterrane buitenverblijf 
terug oproepen.

Esplugues de Llobregat is gelegen in de 

Spaanse autonome regio Catalonië. Esplu-

gues is nauw verbonden met de Catalaanse 

hoofdstad Barcelona en wordt tegenwoor-

dig als stadsdeel beschouwd. De naam van 

het stadje heeft een historische verklaring. 

Esplugues is het Spaanse woord voor hol-

tes of grotten. Als gevolg van zeestromin-

gen ontstonden in de kneedbare kleigrond 

tussen de heuvels en zee, ophogingen be-

staande uit grotten en spelonken. Een sta-

tige villa met een romantische tuin ligt op 

de flank van zo’n glooiing. Het domein biedt 

een geweldig uitzicht over de stad.

Tekst & Fotografiea: Jolanda Swyzen-Bock 

Een romantische  
 tuin op kleigrond 
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De tuin moest in de eerste plaats weer 
over een zeer romantisch karakter beschikken

De parels van de tuin
Op het bovenste gedeelte van het perceel staat het herenhuis met een 
nieuwe look te pronken. Tuinarchitecte Anne Neuve Eglise heeft in samen-
werking met Andreu Massoni, die met zijn team verantwoordelijk was 
voor de tuinaanleg, de tuin opnieuw ontworpen. De wens van de huidige 
bewoners om de nostalgische sfeer te herenigen met het hedendaagse 
ontwerp is meer dan geslaagd. De lagergelegen tuin met een recent 
stelsel van paden nodigt uit tot een wandeling en om de verschillende 
hoeken van deze emblematische tuin te ontdekken: een antieke pergola 
van gietijzeren smeedwerk, een verfijnd betegeld zwembad, een nieuwe 
pergola als buitenkamer en een modern waterbassin met verhoogd zon-
neterras verbonden aan het huis. Al deze elementen zijn de eyecatchers 
van de huidige tuin. Het is een waar genot te dwalen tussen de oude 
rozenstruiken, sinaasappelbomen, buxussen, mediterrane en andere wel-
riekende planten op weg naar één van die rustpunten in dit lustoord.

Beschrijving van de tuin
Op het eerste niveau is de entree van de woning. De oprijlaan is volledig 
betegeld in natuursteen. In één van de overeind gebleven bijgebouwen 
ligt de garage. En in het tweede aangrenzende gebouw, een polyvalente 
ruimte voor sport en andere activiteiten. Ook authentiek is een ronde tank 
voor het verzamelen van regenwater, deftig omgeven met cipressen. De 
tuin met vrijwel inheemse vegetatie kan worden onderverdeeld in verschil-
lende secties, die met elkaar in verbinding staan door kiezelpaden. Elke 
indeling biedt een andere sfeer. Het hoofdpad is omringd met sinaasap-
pelbomen die minutieus in lijnen zijn geplant en in harmonie groeien met 
lavendel en buxusstruiken als lage basisstrook. Verderop ligt een smal 
langwerpig zwembad in de voormalige moestuin. Het korte gedeelte 
grenst aan een oude muur waaruit water sijpelt voor een rustgevend ef-
fect. Het groenblauwe water is omgeven met gras wat een mooi contrast 
geeft. Enkel twee zwarte, gietijzeren ligbedden met witte kussens staan 
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elegant uitnodigend op een smal terras van hout te wachten op de bad-
gasten. Achteraan in de tuin staat de antieke, gietijzeren pergola. 
De bewoners hadden zelfs het geluk dat de bijbehorende tafel en stoelen 
er nog stonden. De vondst werd met liefde gerestaureerd. Op deze plek 
is uiteraard gekozen voor klimrozen die de nodige privacy creëren in dit 
soort ambiance. Deze sfeervolle ruimte grenst aan een speelweide voor 
kinderen. Om het pad te markeren staan aan de ene kant lage rozen-
struiken en aan de andere kant in lijn geplaatste heesters. De recentelijk 
gebouwde pergola van hout bevindt zich aan de schaduwzijde van het 
huis in de buurt van de keuken. Het is een zalige plek om te verpozen 
tijdens de middaguren met een felle zon aan een staalblauwe hemel. Een 
strak ontworpen waterbassin is parallel en grenzend aan de buitenmuur 
van het huis geplaatst. Het water wordt overschaduwd door een uitbouw. 
Op basis van een moderne constructie werd een balkon aan het huis be-
vestigd dat je zowel vanuit de woonkamer kan betreden of vanuit de tuin 
via een stalen trap. Vanaf dit terras heb je een fraai uitzicht over de tuin.

Verrassing
Tijdens de renovatiewerken gaf de tuin een verrassing prijs. Verborgen 
in een stil hoekje stond een oud bankje bedekt met originele keramische 
tegeltjes. De meeste tegeltjes waren nog intact en tonen afbeeldingen 
van stierenvechters en vrouwtjes in klederdracht. Het bankje werd door 
de tuinarchitecte uiteraard ongemoeid gelaten en ze beschouwde het als 
een stille getuige van de roerige jaren die de tuin had ondergaan.

Twee enorme pijnbomen domineren het domein en bewaren zolang ze op 
hun statige plek mogen staan de geheimen van deze romantische tuin. •

Opendeur:  26 en 27 maar t  2011 van 10 tot  18 uur

Groep Pouleyn
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