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Villa Emma – Waterdreef 13
9040 Gent
Villa Emma is een typische cottage-villa, gebouwd in 1909, naar een
ontwerp van gemeentearchitect van Sint-Amandsberg Jan Rooms.
Het was de welgestelde Gentse familie Berben-De Bruille die de
opdracht gaf tot het bouwen van dit landhuis op hun domein in de
toenmalige Kouterslag op grondgebied Oostakker. Al gauw werd hij
bekend
als
Villa
Emma,
naar
de
eigenares.
Aanvankelijk was de villa het zomerverblijf van de familie en was
toendertijd omringd door een stoeterij, een grote boomgaard en
weidse aangelanden. Het resterende domein van ruim 3000 m2
getuigt nog van deze beginperiode, met centraal de originele vijver,
de padenstructuur en de beelden. Het oorspronkelijke hekwerk
gevat tussen twee bakstenen pijlers is nog bewaard. De eeuwenoude
bomen zijn getuigen van de vele goede maar ook de minder goede
momenten uit de geschiedenis van de villa. Zo werd hij tijdens WO II
in beslag genomen door de Duitse bezetter. Het deed dienst als
vooruitgeschoven commandopost.

De stijl is geïnspireerd op de Engelse cottages en streeft een pittoresk effect na. Door het gebruik van
traditionele elementen zoals baksteen en natuurstenen banden probeerde men deze sfeer te bereiken. Hout
is veelvuldig toegepast voor de erkers, balkons, loggia’s, dakvensters, leuningen, schoorstukken en
geveltoppen.
Kenmerkend is ook de asymmetrische opbouw, waarbij
het grondplan een onregelmatige vorm heeft en gewerkt
wordt met erkers en insprongen in het gevelvlak. Dit
creëert een zeer levendig volumespel in de voorgevel. Het
dak vormt niet één geheel maar bestaat uit verschillende
dakvolumes. Rechts bevindt zich de polygonale toren met
een spitsvormige dakbekroning die afgewerkt is met
leien. Links is er een rechthoekig uitbouwsel met houten
erkers onder een overkragende puntgeveltop in
imitatievakwerk (nu deels vervangen door kunstleien).
Op de gelijkvloerse verdieping is er een galerij (waranda)
van glas en hout. Opvallend voor deze villa is dat er ook
stijlkenmerken uit de art-nouveau toegepast zijn, onder
meer in het hout- en ijzerwerk en sommige boogvormen.
Momenteel zijn op de bovenverdieping twee ruime,
multifunctionele logies ingericht, waardoor ook de B&Bgasten kunnen genieten van dit stukje Erfgoed
Vlaanderen.

In de tuin laten her en der gemaakte zithoekjes toe om de villa en zijn tuin vanuit diverse perspectieven te
bewonderen. Ecologisch tuinieren staat er centraal, waardoor allerlei vogels, amfibieën, egels en insecten
zich thuis voelen. Typische planten van de streek primeren in de schaduwrijke tuin: rhododendron, azalea,
hortensia, hedera, varen. Op de zonniger plekjes, zoals rond de vijver, zijn enkele rozengroepen aangeplant.
Doorheen het jaar varieert de kleur van het ontluikend groen, de
bolgewassen en lentebloesems, over de felgekleurde bloeiende heesters en
rozen in de zomer, naar de herfstkleuren van de vallende bladeren tot de
ingetogen winterkleuren. Het driedimensionale karakter van de tuin is
uniek: niet alleen op ooghoogte, maar ook naar boven toe biedt het zicht
telkens nieuwe ontdekkingen. Daarbij helpen de majestueuze bomen
rondom de tuin met hun grimmig takkenspel: statige eiken, kastanjes, beuk,
linde, pseudoacacia’s, plataan, esdoorns en zwarte walnoot.
De naam van de beide logies, Tilia en Acacia, verwijst naar de bomen die
vanuit de kamers kunnen bewonderd worden. Enkele fruitbomen (appel,
peer, pruim, moerbei), druif- en bessenstruiken leveren een bijdrage aan
het ontbijt van de B&B-gasten.
Het mooiste plekje vind je op een bankje aan de vijver, waar je in de zomer kan genieten van de dans der
libellen, of aan het wildhoekje waar je, zoals Henny van Herck het schrijft, kan wegmijmeren onder de
‘wuivende bomen’:
En bomen wuifden zachtjes
onderaan de stam gezeten
keek ik naar boven
voelde me gewiegd
verzorgd en geborgen
in de wortels
van het leven.

2020 is voor Gent het “Van Eyck”-jaar. In dat kader zijn dit jaar in de tuin enkele nieuwe aanplanten gedaan:
op het retabel “Het Lam Gods” hebben de gebroeders Van Eyck immers heel wat planten geschilderd en de
75 verschillende soorten die men heeft kunnen determineren zijn te bewonderen in de tuin.
Elk van die planten is voorzien van een naamplaatje die
naast de naam ook de plaats aangeeft waar de plant op het
retabel kan gevonden worden en een link naar de
beschrijving van de symboliek van de plant in het boek
“Een Wonderbaarlijke Tuin, flora op het Lam Gods” van
Paul Van den Bremt en Hilde van Crombrugge.
Op de website van Villa Emma kan je de volledige
plantenlijst terugvinden.
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