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Een droomtuin  
aan de rand van

oude stadsmuren
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Pals 
Het Spaanse stadje Pals is een plaats uit lang vervlogen jaren behorende 
tot de Baix Empordà, in de provincie Gerona. Het wordt omringd door 
de stadjes Torreolla de Montgri, Palau-Sator, Torrent, Regencos en Begur. 
De naam Pals is afkomstig van het Latijnse “Palus”, wat moeras betekent. 
De middeleeuwse stad was gelegen op een heuvel met de naam “Puig 
Aspre”. In die tijd was Pals omgeven door meren en moerassen. De eerste 
aanwijzingen van de stad dateren van het jaar 889, hoewel er tekenen 
zijn dat de stad nog ouder is. In het prille begin was er sprake van een 
kerk en een kasteel. De van origine Romeinse kerk Sant Pere, in het cen-
trum van de oude stad, bestaat uit een mix van stijlen ten gevolge van 
diverse reconstructies, gaande van gothisch tot barok. De klokkentoren 
dateert van de 11 – 12e eeuw. In de daaropvolgende perioden werden 
de vestingmuren gerestaureerd en de ruïnes van het kasteel afgebroken, 
met uitzondering van de klokkentoren. De oude stad van Pals werd ernstig 
beschadigd tijdens de Spaanse burgeroorlog, maar dankzij het initiatief 
van de heer Dr. Pi i Figueras werd het middeleeuwse karakter hersteld. 

Door de ontwikkeling van het toerisme aan de Costa Brava werd een grote 
interesse gewekt om een tweede woning te kopen in Pals en omgeving. 
Het resultaat is dat de meeste middeleeuwse huizen dankzij de restauraties 
zijn ontpopt tot bezienswaardige woningen met hun originele behouden 
uiterlijk en innerlijk voorzien van de modernste snufjes uit deze tijd.

Casa Rufina
Na een indrukwekkende rit door het kustlandschap staan we voor een 
grote poort die toegang verleent tot het geheim achter de dikke muren 
van een statig, burchtachtig huis. De bel galmt lang na door een hol 
klinkende gang en we moeten dan ook even wachten tot de zware 
houten deur geopend wordt. Het is heel imponerend dat mag gezegd 
worden. Op het eerste gezicht is het een stap terug in de tijd maar na 
dit effect te hebben ondergaan, weerkaatsen enthousiaste kreten tegen 
de stenen muren over de prachtige inrichting met vele kunstwerken en 
verfijnde decoratie vervaardigd door een Spaanse interieurarchitect. De 
voormalige eigenaren van de Casa Rufina kochten twee huizen op en 
integreerden het tot één huis. De restauratie voltrok zich in de zeventiger 
jaren. De huidige eigenaren met een rijke smaak kochten de woning 
in de negentiger jaren als tweede woonst en lieten het huis herinrichten 
zoals het hedendaags is te bewonderen. In 2007 werd de tuin onder 
handen genomen.

Omringende landschap
Door het feit dat de middeleeuwse stadskern van Pals (El Pedro de Pals) 
op een heuvel ligt, verheven boven een uitgestrekte vlakte, is het genieten 
geblazen van een bevoorrecht uitzicht. Het landschap, dat hoofdzakelijk 
bestaat uit landbouwgebied, zorgt door zijn verschillende texturen voor 
een fantastisch kleurentapijt in contrast met de verderop gelegen zee.

Tijdens het interview met de tuinarchitect Andreu Massoni uit Barcelona, wordt plots toe-

gefluisterd dat hij nog een fantastisch project heeft gerealiseerd in het bekende middel-

eeuwse stadje Pals. Of er interesse is om deze tuin te bekijken? Daar wordt uiteraard geen 

seconde over getwijfeld en we stappen meteen in een zonverwarmde auto op weg naar 

één van de indrukwekkendste ontwerpen van deze sympathieke tuinarchitect.
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Tuinontwerp
De voormalige tuin bestond uit een oneffen terrein, met een groot zwem-
bad op een tussenniveau. De wensen van de eigenaren waren tweevou-
dig: een overdekt terras voor in de zomer en het creëren van verschillende 
zones. In de gesloten tuin omgeven door oude muren, onder het toeziend 
oog van middeleeuwse torens is een tuin ontworpen die bestaat uit drie 
onderscheiden niveaus voor verschillende doeleinden. Deze niveaus zijn 
verbonden door trappen die geïntegreerd zijn in nieuwe muren. Het uiter-
lijk van deze muren is zowel hedendaags als klassiek voor een geslaagde 
harmonie met de omringende muren. In het bovenste gedeelte van de tuin 
werd een grote pergola aangebracht in klassieke stijl tussen drie muren, 
die dienstdoet als buiteneetkamer tijdens zwoele zomeravonden. De stra-
tegische opstelling geeft een uitzicht zonder weerga dat in hoofdzaak 
bestaat uit de tuin en daarna overgaat in een uitgestrekte vlakte. 

Op het tussenliggende niveau werd het zwembad heraangelegd en ver-
kleind om het beter te kunnen integreren in de omgeving. De goede ma-
teriaalkeuze van het tuinmeubilair en de integratie van een kunstzinnige 
blauwe muur waar ook een douche aan gevestigd is, zorgen voor een 
moderne toets.  

Het onderste terras, op de benedenverdieping van het huis, is een groot 
gazon gecreëerd om plaats te bieden voor spel of openluchtevenemen-

ten. Deze rechte ruimte werd voorzien van beplantingen om het zicht op 
de omringende huizen te verbergen en om het uitzicht te accentueren. 
Om het tussenniveau met het laagste niveau te verbinden werd een trap 
voorzien met daarin een waterpartij en beplanting. Het is gesitueerd recht 
tegenover de eetkamer die voorzien is van grote glaspartijen zodat er 
direct contact is met binnen en buiten.

Beplanting
De tuinarchitect heeft getracht de bestaande bomen te behouden omdat 
dit goed samengaat met het mediterrane en oude karakter van het huis. 
Zo is gekozen om de grote Magnolia grandiflora en Ficus carica te laten 
staan. De keuze van de nieuwe aanplanting bestaat uit planten met een 
achterliggende gedachte zoals de Cupressus sempervirens ‘stricta’ om 
het uitzicht beter te kunnen kadreren,  de Celtis australis en baliveau om 
het uitzicht op de buren te beperken, een Lagerstroemia indica om het 
einde van de tuin te verfraaien en tot slot een Cercis siliquastrum om de 
hoofdtrap te markeren. 

Columbus
Bij afsluiting van het bezoek aan deze imponerende, karaktervolle tuin toont 
de gelukkige eigenaar ons een kopie van een document uit het gemeen-
tearchief Pals. Columbus schijnt hier een paar jaar te hebben gewoond 
voor hij zijn beroemde zeereis aanvatte. Si, si, wie zal het zeggen… •


