
Perenboom en 
een tuinbank 

Nu het buiten wat mooier weer wordt, droom ik 
niet alleen meer van ons nog nieuw te bouwen 
huis (de eerste steen is nog lang niet gelegd, de 
procedures zijn in volle gang). Nu droom ik ook 
van de tuin die ik daar dan bij zou willen hebben. 
Want we krijgen straks, vergeleken met wat we nu 
hebben, een flink stukje grond te onderhouden. 
Op dat stuk grond staan al een paar mooie grote 
bomen. Alleen staan die op de plek waar straks 
ons huis wordt gebouwd. 
Die bomen willen we liever niet kappen, maar ver-
plaatsen. Dan begin je tenminste niet met een hele 
kale tuin, zoals bij veel nieuwbouwhuizen. Achterin 
de tuin staan ook twee prachtige oude stoofperen-
bomen. Behalve dat ze nog elk jaar heerlijke peren 

geven (althans, mijn moeder weet ze altijd heerlijk 
te stoven), heb ik er vroeger nog in gespeeld. Met 
kleden bedacht ik met mijn neefje een spookhuis. 
Met touwen fabriceerden we ’schommels’. En af-
gezaagde takken werden een wipwap. Die bomen 
moeten dus blijven staan. 
Het liefst zou ik er een boomhut voor de kinderen 
in bouwen. Maar met alleen die twee oude peren, 
hoe vol heerlijke herinneringen ook, en een paar 
verplaatste bomen heb je nog geen mooie tuin. 
Daar moet een goed plan aan ten grondslag 
liggen, net als achter het huis. We hebben heel 
veel geluk gehad met onze architect, die onze 
ideeën en gevoelens over ons huis heeft kunnen 
vertalen in een concreet plan. Nu moeten we nog 
een tuinontwerper vinden die hetzelfde kan met de 
grond om ons droomhuis heen. 
Want ideeën en gevoelens over hoe onze tuin 
er idealiter uit zou zien hebben we genoeg. Zo 
willen we een stukje gras, waar de oudste kan 

voetballen. Voor de jongste zou een 
klein hoekje ideaal zijn met wat eetbare 
plantjes - aardbeien, wat sla, worteltjes, 
bloemkool misschien. En voor alletwee 
een speeltoren met glijbaan en schom-
mel. Zelf wil ik een heerlijk terras. 
Tegenwoordig zie je van die zithoeken, 
die ook in je woonkamer niet misstaan. 
Met in plaats van ongemakkelijke grote 
tuinstoelen en een houten tafel een 
een salontafel met lage stoelen en een 
lekkere bank. 
Dat lijkt me wel wat. Als ik heel fijn 
droom komt er zelfs een zwembad in 
onze tuin. Overdekt, maar met schu-
ifdak, zodat ik met mooi weer in de 
openlucht mijn baantjes kan trekken. 

Maar dan moeten we echt eerst de Staatsloterij 
winnen. Dat blijft een droom. Nee, een tuin waar 
we lekker in kunnen relaxen, spelen, buiten eten 
en af en toe een feestje houden, daar neem ik ge-
noegen mee. Nu nog iemand vinden die dat beeld 
om kan zetten in een concreet tuinplan.
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