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’n Tuin vir al
jou sintuie

E

Deur Marlene Malan • Foto’s Francois Oberholster en Amora Erasmus 

Op Mirtehof het ’n toegewyde span in net twee jaar  
’n lushof in die Karoo geskep.

DIE EIENAARS 
Bets Janse van Rensburg en 
Stevan Möller
WAAR Prins Albert in die Karoo
GROOTTE 4,7 hektaar
SOORT GROND Sand en klei, 
baie klipperig (met klipbanke in 
die onderlae)

ers sien jy die asemrowende uitsig. 
Dan ruik jy dit: katjiepiering, 
sterjasmyn, kanferfoelie, 

heuningblommetjies, mirt, ment en 
roosmaryn. 

Jy hoor die voëls, die wind wat die blare 
roer, water in ’n visdammetjie. En as jy 
gelukkig genoeg is om in die gastehuis oor 
te bly, kan jy die vars groente uit die tuin en 
die vrugte van die bome proe.

’n Besoek aan die indrukwekkende tuin 
van die geskiedkundige landgoed Mirtehof 
op Prins Albert is ’n sintuiglike ervaring in 
elke opsig. 

Die hele landgoed is ’n lus vir die oog, 
maar dis die tuin van 2 500 m² aan die 

onderkant van die herehuis, ingekamp 
tussen bekoorlike wit mure wat jou 
oorrompel. Dié deel, waar aanplantings in 
2017 begin het nadat bouwerk aan die 
hoofhuis, gastehuis en buitegeboue voltooi 
is, is ’n kleurryke wisselspel van rose, 
struike, blomplante en groente, 
gestruktureer tussen lanings en priële, 
voetpaadjies en stoepies, beddings en ’n 
kuierhuisie.

Mirtehof, soos dit vandag hier staan,  
is ’n jare lange droom wat waar geword het 
vir die eienaars, dr. Bets Janse van 
Rensburg en haar man, Stevan Möller, van 
Bloemfontein. Met die hulp van die 
landskapontwerper Rentia Verster, die  

boukontrakteurs Adan Liepner en Neels 
Swart van Afri Eco en Sue Dean van Renu 
Karoo met haar kennis van Karoo-plante, 
het hulle dié kleinhoewe van 4,7 hektaar 
ontwikkel tot  iets baie spesiaals. Eendag wil 
Bets en Stevan hier kom aftree.

“Ek het in die Senekal-omgewing in die 
Vrystaat grootgeword op ’n plaas vol rose en 
ander blomme,” vertel Bets. “Ons het 
dikwels Prins Albert toe gekom, want ons 
band met die dorp strek terug na die vroeë 
1900’s toe my oupagrootjie, Christiaan 
Jacobus Bam, hier landdros was. My en 
Stevan se eerste huis hier is in Markstraat, 
maar ons wou nog al die jare ’n gastehuis 
begin.” >>
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Die geleentheid om ’n gastehuis oop te 
maak het hom in Januarie 2017 voorgedoen 
toe Mirtehof in die mark gekom het. 

Rentia onthou nog goed die eerste dag 
toe sy saam met Bets en Stevan na die 
eiendom kom kyk het. “Die ongelooflike 
ligging, met die Swartberg as agtergrond, 
het ons eerste opgeval,” vertel sy. 

Maar die mooi huis, wat reeds 
gerestoureer was, het net twee slaapkamers 
gehad. Dié is herontwerp sodat daar nou 
drie ruim suites is – die Prince Albert, die 
Arcadia en The Orchard. ’n Entjie verder 

van die hoofhuis is ook twee kothuise gebou 
(Bets en Stevan noem hulle Bonny en 
Clyde, na hul miniatuur-perdjies), ideaal vir 
gaste wat meer afgesonder wil kuier.

Met die bouwerk afgehandel, kon die tuin 
aandag kry. 

Met die wegspring het Rentia geweet sy 
sal sterk ontwerp-elemente moet inbring 
– en blomme, want dis Bets se voorliefde. 

“Ek het ook besef ek sal die siertuin in 
kleiner dele moet opbreek as ons ’n sinvolle 
tuin wou aanlê.” Elke stukkie grond is eers 
gemeet, en foto’s geneem. 

Stevan, wie se lewe en loopbaan in die 
landbou-omgewing lê, wou ’n gebruikstuin 
skep. Hy beskik ook oor tegniese en 
praktiese kennis van strukture. Bets, ’n 
patoloog, wou die plaastuin van haar jeug 
herskep, ’n plek waarheen vriende en 
kinders graag kom, waar almal saam goeie 
kos en wyn kan geniet. Sy is kreatief, ’n 
gewer en uitdeler, en sy wou dié “oorvloed” 
van haar persoonlikheid in die tuin 
weerspieël. Dit moes ’n oase, ’n plek van 
heling en positiwiteit wees vir die  
eienaars, gaste én werkers. >>

’n Droom word waar’n Kabbelende watervoor vloei deur die 
tuin – tot groot plesier van paddas en 
voëls. Die strukture van hout en metaal 
is nie net versierings nie, maar ook 
rankplekke vir onder meer rose. 

Die goed toegeruste tuinhuisie met sy sitkamer en stoep 
by die klein swembadjie is ideaal vir gaste wat wil ontspan 
en die tuin se kleure wil geniet. Onder die prieel is die 
groentetuin, geplant in kiste. Bougainvillea en vygies, wat 
goed in die Karoo aard, gee kleur en volume. 
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‘Ek kan nie ’n gunstelinghoekie 
kies nie. Die lekkerste van die 

tuin is die sitplek oral waar jy die 
natuur kan ervaar. Die natuur 

laat my lewe.’ – Bets

Bets se geliefde Gold Bunny-rose rank teen 
metaalboë – elke boog laat ’n enkele roosstok 
soos ’n hele paar lyk. Agter die prieel is die 
kweekhuis sigbaar. Kruie en blomplantjies in die 
beddings versag die harde loopvlak. 

Die middelpunt van die tuin (die “secret 
garden”) het ’n vyeboom as fokuspunt, 
omring deur kruie en artisjokke. Dis 
omraam deur ’n mirteheining, om die naam 
van die landgoed te weerspieël.  >>

Die verhewe tuinpatio met sy 
hang stoele is een van Bets en 
Rentia se gunstelinghoekies. Dis 
reg langs die padda-dam (regs 
onder) en bied ’n uitsig op die 
tuin en die Swartberg daaragter.
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Uit die staanspoor was spanwerk die wagwoord. “Ons almal – 
eienaars, landskapontwerper, argitek en bouers – moes intensief 
saamwerk,” vertel Bets.

Rentia wou haar liefde vir geometriese lyne, struktuur en 
dimensie uitdruk. Sy glo sagtheid en skeppendheid in ’n tuin kom 
net na vore as dit ’n goeie strukturele onderbou het. Elemente uit 
die omgewing – soos klip en hout – was ook in Bets se 
“wensboekie”.

Rentia vertel dat sy Bets in die begin aangeraai het om na te 
vors waarvan sy hou en dié idees in ’n plakboek te kombineer. 
Uiteindelik het almal hul eie boekie in die hand gehad – van die 
argitek en die bouspan tot die klipwerker. 

Bets, Stevan en Rentia hou van orde, daarom het Rentia 

tuinstrukture soos lae mure gevisualiseer. “Dit pas by die 
Kaaps-Hollandse styl van die herehuis. 

“Ek wou teksture teen mekaar afspeel,” vertel Rentia. 
“Hoogtes en balans was belangrik. Nie ek of Bets kan dit hanteer 
as ’n paadjie te nou of ’n dakkie te hoog is nie. Ek sou sê dít het 
die meeste van ons tyd in beslag geneem – om die dimensies 
van die tuin en die balans reg te kry. 

“Die tuin moes nie verdwerg lyk teen die hoë berg daaragter 
nie; terselfdertyd moes dit ook nie oordoen lyk en die aandag van 
dié natuurwonder aftrek nie. Bets het, nes ek, ’n oog vir ruimte. 
Ek kan byvoorbeeld sien dáái blok is te klein, dáárdie paadjie te 
nou, dáái prieel te hoog. Ons het ses maande lank beplan, en 
eers twee jaar gelede ernstig begin tuinmaak.”  >> 

Om die tuin ten volle te geniet is gemaklike 
sitplek hier en daar staangemaak vir gaste. 

Hangmandjies met blomplante verskaf 
kleur bo die opgeboude groentebeddings 
waar Stevan onder meer rooi en groen 
kopkool geplant het. Die hoenderhok is 
daaragter sigbaar.

Toegerankte strukture 
vorm lewende mure tussen 
verskillende tuinvertrekke; 
die vloer is bedek met ’n 
laag boombas.

Dié voëlhuisies is die 
handewerk van Stevan 

en Bets se dogter, 
Delene, en bring ’n 

speelse element  
na die tuin.

Spanwerk

Stevan en Bets se twee miniatuur-perdjies, 
Bonnie en Clyde. IS DIT WAAR?
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Karoo-strategieë
Terwyl dit Bets se wens was dat Mirtehof ’n 
inspirerende tuin moes wees, gevul met haar 
gunsteling-sierplante en ’n oorvloed blomme, 
wou Stevan ’n groentetuin hê. 

“Ek moes ’n tuin met ’n bepaalde 
persoonlikheid skep,” vertel Rentia. “Dit moes 
’n kombinasie van mededeelsaamheid en 
gebruik wees. Ons doel was om ‘die tuin as ’n 
ervaring’ te skep,” sê sy. Maar wat was 
moontlik hier in die Karoo, op dié stuk grond? 

Ten einde lafenis teen die hitte te skep en 
terselfdertyd te help keer dat die grond te 
vinnig uitdroog, is strukture soos priële en 
dakkies oral opgerig en oor die veertig soorte 
inheemse bome aangeplant – die meeste al 
redelik groot, in 125-liter-sakke. “Die Karoo- 
klimaat en die goeie grond – danksy ’n 
buitensporige hoeveelheid kompos wat by die 
grond ingewerk is – het gemaak dat alles 
vinnig groei,” vertel Rentia.

Elke sentimeter oop grond is ook met ’n 
10 cm-deklaag van boombas bedek, onder 
meer om mikro-organismes te beskerm. Dit 
maak nie net die grond gesonder nie, maar 
ook baie meer waterhoudend. 

Want hier in die Karoo is water skaars en 
kosbaar. Daarom was waterwys plante vir 
Rentia ’n prioriteit: spekboom, vygies, 
bloumagrietjies, wildedagga, bougainvilleas, 
Kaapse kanferfoelie, blousyselbos, suurvy en 
Karoo-plante soos aalwyne.

Plante wat ’n ruie, welige voorkoms het en 
die tuin voller laat lyk, is in klein houers of 
steen- en klipstrukture geplant en kry net 
rondom die stam water. 

En kyk maar mooi: Die roosskouspel is 
danksy net agt roosstokke wat die priële 
heeltemal toegerank het.

Uiteindelik verg skaars 40 m² van die tuin 
gereelde water; dit kom uit ’n dam op die 
hoewe wat gevoed word deur drie boorgate op 
die eiendom, en ’n leiwaterbeurt uit die 
Swartberg. Die rose, suurlemoenbome, lourier 
en artisjokke kry die meeste van dié 
genadewater. 

“In die toekoms sal ons seisoenale plante 
soos gousblomme, petunias, kappertjies en 
gesiggies wat ons tans kort-kort moet aanvul, 
verminder en geleidelik met meerjarige en 
meer waterwys plante vervang. Die spatsels 
kleur is belangrik, maar met kappertjies en 
gesiggies op kleiner skaal.” >>

ONDERSKRIF ASB 
OOR WINDPOMP 
EN KLEIN 
DAMMETJIE EN 
EK NEEM AAN DIE 
MEERDERHEID 
WATER WORD 
GEPOMP NA DIE 
GROOT DAM MET 
DIE WAL BEPLANT 
MET AALWYNE?

[MIRTEHOF SE GESKIEDENIS]
As deel van die beplanningsproses het Stevan intensiewe navorsing oor die landgoed 
in die Fransie Pienaar-museum op Prins Albert gedoen. Hier het hy geleer Mirtehof 
het in die 1890’s (toe die naam nog Myrtle Grove was) aan Abraham de Vries 
behoort, wie se dogter, Helena, verlief was op die skrywer en digter C.J. Langenhoven 
van Oudtshoorn. Abraham het Helena egter gedwing om haar verlowing met 
Langenhoven te verbreek weens die “onsekerheid” van sy lewe en loopbaan. 

Stevan het onder meer afgekom op briewe wat dateer van 100 jaar terug, waarin 
Mirtehof beskryf word as ‘n lushof van rose, blomme, vrugtebome en veral vye.  
Daarna het die volstruistydperk aangebreek en die tuin het verdwyn. “Ons was 
onwetend besig om dié stuk geskiedenies te herskep,” vertel Bets.
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‘Langenhoven’-rankrose is pas ook hier 
geplant om teen die houtstruktuur te groei.

Voor

Die begin...

Noudat ons besef ons het alles binne twee jaar reggekry, voel dit vir my 
ons moet drie jaar met vakansie gaan. – Rentia
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’n Wit tuinmuur (links) skei die hoofhuis se grasperk van die groot 
tuin aan die noordekant van die eiendom. Van Stevan se gunstelingplek, sy groentetuin, is daar ’n uitsig op 

die hoofhuis se stoep. Die bloureën (Wisteria sinensis) verskaf 
nodige koelte teen die Karoo-son. >>

Van watter hoek jy ook al kyk, is die Swartberg 
’n stille teenwoordigheid wat ’n agtergrond vir 

die mooi tuin aan sy voet vorm. 
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Deurentyd het ons doelbewus daarteen gewaak dat die tuin sy 
onlangse ontwerpersverlede verklap. Goeie ontwerp kan ’n tuin 

ingeleef laat lyk, al is dit nog jonk. – Rentia

Die damwal op die landgoed is inheems 
beplant, met aalwyne,  en hier en daar ’n 
skoonma-se-tong wat goed pas in die Karoo. 

Die brakvygie (Aptenia cordifolia) in die 
voorgrond is ’n geharde grondbedekker én ’n 
sierplant wat gereeld spog met pienk blomme.

Die tuinspan, van links 
Nicolaas Hendriks, 
Gert Koera, Jonathan 
Prins en Thys Berdine 
word deurgaans 
opgelei en hou só hul 
vinger op die pols.
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DIE 
TUINPL AN
A Gastehuisie met stoep en braai-area
B Klein swembad
C Verhewe tuinpatio met prieel wat uitkyk oor 
padda-dam en die berge
D Boma in die tuin met sirkelmuur van klip
E Mirtehof met mirteheining vir beskerming van 
groente en kruie soos artisjokke, tiemie, origanum 
en roosmaryn, en ’n vyeboom as fokuspunt
F Sitrustonnel met opgeboude beddings wat 
koelte bied vir aromatiese malvas asook kruie 
soos mente, basilie en pietersielie
G Kweekhuis om jong saailinge te beskerm en 
rypgevoelige potplante te huisves; regs daarvan is 
die hoenderhok
H Houtbeddings met dakkie vir gemengde 
seisoenale groente
I Hoenderhokkie
J Groentebedding (opgebou) met latwerk-
houtdak vir gemengde wisselbou van groente
K Grenadellaprieel
L Windpomp en plaasdam; rondom is 
pampoenranke en waatlemoene
M Druiweprieeltuin wat koelte bied vir vaatjies vol 
ment en aarbeie
N Informele paddadam met snyblomme en 
voëltjie-area
O Boogtonnel vir boerbone en pampoenrankers 
P Groente soos sonneblomme en patats; ook 
boomspanspek en koejawels
Q Groentekiste vir gemengde seisoenale 
aanplanting
R Klein druiweprieel
S Reuk-pergolas met aromatiese aanplantings 
soos rankrose en sterjasmyn
T Waterwys deel met vetplante, aalwyne en 
vygies; ook bougainvilleas
U Opgeboude heining met lourier- en artisjokke
V Roostuin met ‘Langenhoven’-rankrose
W Granaatlaning omsoom met laventel
X Opgeboude beddings met aromatiese plante 
soos sterjasmyn en rose, asook lemmetjiebome
Y Formele waterfokuspunt met bronsbeeld van 
voël
Z Vrugteboord 

KONTAKTE EN VERSKAFFER
Mirtehof Guest Farm Estate mirtehof.co.za, 023 541 1199 
Rentia Verster Landscaping 082 573 5536,  
versterrentia@gmail.com  
Weylandts 0860 103 400, weylandts.co.za
Architect and plant specialists

Kyk meer foto’s van Mirtehof aanlyn 
by netwerk24.co/za/tuis, of besoek 

mirtehof.co.za vir ’n galery en 
besprekings sou jy wou besoek aflê.
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