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Categorie < 250 m²
Goud voor Tuinen Vanallemeersch-Deraedt bvba (Gits) met een project in Kortrijk.
Zilver voor Green Factory (Ooigem) met een project in Izegem.

Brons voor Tuinarchitectengroep E.C.O. bvba (Nieuwerkerken/Aalst) 

met een project in Appelterre.

Categorie 250 – 1000 m²
Goud voor All-In Garden bvba (Tielt) met een project in Oostende.

Zilver voor Viridis Tuinarchitectuur (Brakel) met een project in Hillegem.

Brons voor Anwiku bvba (Brakel) met een project in Lovendegem. 

Categorie > 1000 m²
Goud voor Tuinaanleg Gert Kwanten nv (Neerpelt) met een project in Balen.

Zilver voor I&S Tuinaanleg bvba (Herentals) met een project in Poederlee.

Brons voor Tuinen Vercruysse Christophe bvba (Wevelgem) met een project in Wevelgem.

Categorie “Groen kleurt …”
Goud voor Tuinonderneming Monbaliu bvba (Roksem) met een project in Varsenare.

Zilver voor Siertuinen Karel Boddez bvba (Boortmeerbeek) met een project in Mechelen.

Brons voor Tuinen Patrick Vankeirsbilck (Izegem) met een project in Oostende.

Categorie “Jong talent”
Goud voor Tuinaanleg Maréchal (Herzele) met een project in Sint-Lievens-Houtem.

Zilver voor Tuinen Oost (Koolskamp) met een project in Wervik.

Brons voor Tom Van den Abeele (Aarsele) met een project in Aarsele.
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Overzicht LAUREATEN
2012-2013U w tuin is meer dan een stukje groen rond de wo-

ning. Hij toont wie u bent, waar u van houdt, wat 
u bezielt. Hij laat u toe om dichtbij huis te genieten 

van de natuur. Uw tuin schenkt u rust en geborgenheid. Maar hij 
vraagt ook aandacht en groene vingers. Met een ervaren en en-
thousiaste tuinaannemer onder de arm hoeft u zich geen zorgen te 
maken. Hij kent immers alle kneepjes van het vak of laat zich bij-
staan door vakbekwame mensen die een deel van de tuinwerken 
voor hun rekening nemen. De tuinaannemer legt verhardingen aan 
waarop u kunt vertrouwen. Hij creëert heldere vijvers of spranke-
lende waterelementen die geen zorgen baren. Hij legt grasperken 
aan waar de buren jaloers op zijn. Hij schenkt aandacht aan zon 
of schaduw voor elke plant, respecteert plantafstanden en bestrijdt 
ziektes en plagen. De tuinaannemer is vertrouwd met elke bodem-
structuur, hij kent de sterktes en zwaktes van alle materialen en splijt 
stenen als het moet. Wie zou een tuin dan niet aan de tuinaan-
nemer overlaten? De tuinaannemer creëert waarvan u en uw tuin-
ontwerper dromen. Hij schept de tuin. En u geniet ervan met volle 
teugen. En dat niet alleen op de zevende dag!

'DE VLAAMSE TUINAANNEMER', 
MEER DAN EEN BEGRIP

Het promotieproject “De Vlaamse Tuinaannemer” bestaat zestien jaar 
en steunt op enthousiaste mensen die zich bundelen in een werkgroep, 

met de nadruk op elke lettergreep van het woord. Dit ‘arbeidsteam’ 
bestaat uit afgevaardigden van iedere Vlaamse tuinaan-

nemersvereniging. Het zijn stuk voor stuk vak-
bekwame mensen, geplukt uit 

het veldwerk of  

moeten we zeggen het tuin-
werk. Verderop in deze brochure vindt u 
de contactgegevens van de vakverenigingen van tuin-
aannemers. Jaarlijks organiseren zij een wedstrijd waaraan alle 
professionele tuinaannemers kunnen deelnemen door in te schrijven 
in met een door hen aangelegde particuliere tuin in een categorie 
naar keuze: tuinen kleiner dan 250 m², tussen 250 en 1000 m² of 
groter dan 1000 m². De vorig jaar ingevoerde nieuwe categorie 
“Jong Talent” voor tuinaannemers van maximaal 30 jaar die een 
“eerste-generatie-bedrijf” startten en maximaal 5 jaar geregistreerd 
zijn, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige aparte catego-
rie! Alle inzendigen worden eerst bezocht door een preselectie-
team, dat maximaal 4 projecten per categorie weerhoudt. Elke 
finalist is alzo gewikt en gewogen op stielkennis en vakmanschap 
in aanleg en onderhoud en… goed bevonden! 
Daarna worden deze projecten beoordeeld door een zeskoppige 
jury onder het voorzittersschap van groenauteur en radiopresenta-
tor Ivo Pauwels. De jury telt verder nog drie vaste leden: tuin- en 
landschapsarchitect Francis Broos, botanicus/auteur Harry van 
Trier en boomkweker Henk van Beek voor de extra groene touch. 
De twee wisselende juryleden zijn tuinaannemers die al meermaals 
laureaat waren, Guy De Roose en Frank Vandeplancke. Deze jury 
selecteert uit alle projecten de groene toppers die dingen naar 
goud, zilver of brons in de categorie “Groen kleurt…”. Hierin staan 
vooral sortiment, bijzonder gebruik en vakmanschap in onderhoud 
van planten centraal.
Na de deliberatie heeft in augustus een plechtige proclamatie 
plaats waar de drie laureaten per categorie worden bekend ge-
maakt en gehuldigd. Een vol jaar mogen zij de titel dragen en 
ambassadeur zijn voor hun prachtige beroep.  

Meer info over dit project vindt u bij coördinator 
Rit Vangeel (0478 96 42 20).

EEN AANGENAME 
WANDELING DOOR DE PROJECTEN VAN DE LAUREATEN

In deze uitgebreide brochure krijgt u een overzicht van de winnende projecten en informatie over de bekroonde tuinaannemers. Deze lau-
reaten zijn echte vaandeldragers van het nog te vaak onderschatte vak van tuinaannemer. Blader door hun tuinen, loop over lichtlopende 
paden, bewonder hun realisaties en doe gerust ideeën op voor uw tuin. Dromen zijn bedrog, tenzij uw tuinaannemer ze hard maakt.

LAAT U NIET OM DE TUIN LEIDEN… 
RAADPLEEG EEN SPECIALIST!
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GOUD < 250 M²

HUZARENSTUKJE 
in de wolken

A l negen jaar was de eigenares van deze daktuin 
in Kortrijk op zoek naar een aannemer om haar 
daktuin een nieuw elan te geven, maar gezien de 

moeilijke werkomstandigheden (slechte toegankelijkheid, waterpro-
blemen, …) haakte elke aangesproken aannemer steeds weer af. 
Tuinaannemer Mark Vanallemeersch daarentegen zette na een eer-
ste oriënterend gesprek meteen de schouders onder het project en 
overwon feilloos, maar niet moeiteloos elke te nemen horde. 

Om alle materialen op tuinhoogte te krijgen werd een 25 meter 
hoge en 36 meter ver reikende kraan ingezet. Deze kreeg na 
veel administratieve beslommeringen en onder politiebegeleiding 
een plaats in een drukke winkelstraat. Het tijdsbestek was krap, 
want anders zouden de omliggende winkels beginnen te klagen 
over overlast. 

Zeer minutieus en met oog voor de veiligheid gingen alle afbraak-
materialen en toegevoerde materialen (in totaal 12 ton) over de 
daken van en naar de daktuin. In een eerste fase werd tabula rasa 
gemaakt van de bestaande constructies op de benedenverdieping 
en het dakterras. Als basis kregen beide ruimtes een aankleding van 
rubberfolie en drainagemat die er voor zorgen dat alle regenwa-
ter zijn weg vindt naar de bestaande dakafvoeren. Hierop werden 

regelbare dragers uit pvc geplaatst die steun moeten bieden aan 
zowel het hardhouten als blauwe hardstenen terras. De 

muren en raamkozijnen kregen eveneens 
een nieuwe look. Gelijk-

vloers met het dakappartement geven metalen bloembakken vorm 
aan de balustrade. De losse begroeiing bestaat er uit wintergroene 
buxus en siergrassen waartussen in de vroege zomer sieruien de kop 
opsteken. De bestrating uit blauwe hardsteen is proper afgeboord 
met hardstenen plinten tegen de wand. Achteraan is er ruimte voor 
een kruidenhoekje en onder de trap heeft een kleine waterpartij be-
schutting gevonden. Hogerop leidt een pad uit blauwe hardsteen 
naar een hardhouten terras met borrelelement. Effen geschaafde 
padoekplanken maken er een knus hoekje van, al is hun functie 
veeleer het verdoezelen van verluchtingsroosters en schouwen.  
Spots tegen de wand, ledstrips en accentverlichting zorgen tot slot 
voor een intieme avondsfeer. 

Leenbosstraat 10
B-8830 HOOGLEDE (GITS)
M 0476 29 18 44
info@vanallemeersch.be

TUINEN 
VANALLEMEERSCH-DERAEDT bvba
Mark Vanallemeersch
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ZILVER < 250 M²

I n deze West-Vlaamse achtertuin is een hoofdrol weggelegd 
voor gerecupereerde materialen die in hun tweede (of zelfs 
derde of vierde) leven nog steeds met hun natuurlijke charme 

weten te bekoren. Tuinaannemer Maxime Vanfleteren smeedde dan 
ook een perfect huwelijk tussen de verschillende verhardingsmaterialen 
die deze tuin rijk is. Vanuit de woonkamer valt reeds op hoe open 
de structuur van deze tuin is, met een brede verharding tot achterin 
en langszij halfhoge en hogere plantenbakken uit gerecupereerde 
scheepsvloerplanken. Schijn bedriegt echter, want centraal gaat 
achteraan een waterpartij verborgen, waarbij uit de rug van een houten 
plantenbak een waterval ontspringt. Deze verhoogde constructie is 
gevuld met filtersubstraat. De grond die vrijkwam bij het uitgraven van 
de waterpartij werd herbruikt als potgrond. Tegen de woning ligt een 
sober overdekt terras uit blauwe hardsteen in blokverband. Via een 
stevig trapje hogerop bereiken we de haast gepuzzelde verharding,  

bestaande uit verweerde scheepsvloerplanken en roestbruine 
kalkzandsteenkasseien in halfsteensverband. Niets doet vermoeden 
dat vooraan onder deze plankenvloer een regenput verborgen gaat. 
De gevarieerde beplanting is door haar hogere plaatsing makkelijk 
te onderhouden en oogt jaarrond attractief. Middenin de tuin zorgt 
een uit dunne terrasplanken vervaardigde zonwering voor zomerse 
verkoeling. Een luchtige metaalstructuur strekt zich over het water 
om het terrasoppervlak onder de pergola te vergroten. Vlakbij 
heeft een gemetselde barbecue nonchalant tussen de bloembakken 
postgevat. Fijne houtstroken van gestoomd essenhout ommuren de 
tuin en bieden achteraan steun aan bamboestengels die aan hun 
voeten gestreeld worden door siergrassen en varens. Tussen de 
beplanting, tegen de wand en verborgen in het water vinden we 
decoratieve verlichtingsarmaturen die ’s avonds uitnodigen tot gezellig  
keuvelen in openlucht.
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Vaartstraat 45 - B-8710 Ooigem
M 0479 32 02 14 - green.factory.office@gmail.com

GREEN FACTORY
Maxime Vanfleteren

BRONS < 250 M²

TUINARCHITECTENGROEP 
E.C.O. bvba
Rik Olivier & Timothy Cools

Terbekenstraat 62 - B-9320 Nieuwerkerken (Aalst)
M 0486 75 67 67 - eco.bvba@pandora.be
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Zoals bij zovele renovatie- en nieuwbouwprojecten 
diende ook hier, in het Oost-Vlaamse Appelterre, de 
voortuin als tijdelijk stort voor alle afbraakmaterialen. 

Vakkundige grond- en stabilisatiewerken in combinatie met een 
doordachte materiaal- en plantenkeuze maakten van deze voortuin 
een eigentijds en keiknap visitekaartje. Een afscheiding van met ronde 
keien gevulde steenkorven vormt het geraamte van deze voortuin. 
Hierdoor komen de strakke lijnen van de voorgevel nog meer uit 
de verf. Met hun slechts 20 cm breedte creëren de steenkorven 
een elegante barrière tussen enerzijds de functionele parking en 
anderzijds de decoratieve waterpartij. Ertussenin brengt een verhoogd 
pad in brede blauwe hardsteentegels je naadloos van parking tot 
voordeur. Omdat de eigenaar ook aannemer is en regelmatig 
materialen thuis stockeert, loopt links en rechts van de woning een 
oprit uit gegoten beton tot voorbij twee metalen vleugelpoorten. 

Bovenop de gewapende betonplaat van 15 à 18 cm dikte ligt een 
lichtgrijze gepolierde kwartslaag. Hetzelfde materiaal diende ook als 
bodem van de verhoogde waterpartij. Deze kreeg wanden van volle 
betonsteen, bekleed met Indische blauwe hardsteen. Via een zachte 
waterval over de ganse breedte loopt het water over in een smaller 
filtergedeelte. Veel meet- en paswerk kwam hierbij kijken, want over 
dergelijke lengte is een waterpasafwijking van 1 cm voldoende om 
het effect van een watergordijn te verliezen. Sierlijk en opvallend is het 
kunstwerk in het water. De kleurrijk geschilderde stalen buisjes roepen 
het beeld en gevoel van natuurlijk riet op. Rondom het water treffen we 
planten die vooral op bladkleur (gaande van groen tot donkerrood) 
zijn geselecteerd. Op termijn moet een Albizia julibrissin ‘Summer 
Chocolate’ de witte voorgevel in de schaduw zetten. Functionele 
verlichting verwerkt in de stenen scheidingswanden maakt dat de 
eigenaars ook ’s avonds hun visitekaartje ten volle kunnen tonen.

KEIKNAP visitekaartjeALTERNATIEF superlatief
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TAFELEN op het water

G enieten met vrienden komt op de eerste plaats bij de 
eigenaars van deze volledig gerenoveerde tuin in 
Oostende. Zowat alle oude elementen werden ver-

wijderd en ruimden plaats voor een ruime parking in de voortuin en 
volop zitgelegenheid naast en achter de woning. Ook water kreeg 
een prominente rol in het nieuwe tuinplan. 

Hoewel de voortuin oogt als een sober grasperk, schuilt er onder de 
graszoden een stevige honingraatstructuur die toelaat dat wagens 
op het gras kunnen worden geparkeerd. Lage taxushagen en steen-
eiken creëren de nodige compartimentering. Naast de woning is 
gekozen voor een waterdoorlatende verharding uit Franse dolomiet 
op twee niveaus. Het hardhouten terras in onzichtbaar bevestigde 
ipé planken lijkt er te zweven boven de zandkleurige siersplit en 
kreeg aan de kopzijde het gezelschap van een langgerekte inox 
vijver. Deze ligt deels aan het oog onttrokken onder het terras. 
Enkele inox waterfonteintjes zorgen voor rimpelingen op het water. 

Opdat de planken rondom de waterpartij na verloop van tijd niet 
zouden kromtrekken, werd in de naden een krimpvoeg van de 
zachtere houtsoort padoek aangebracht. De schaduw van enkele 
verjongde bomen (Paulownia tomentosa) nodigt uit tot een petan-
quespelletje. Achteraan gaat een bestaande tuinberging in padoek 
haast op in de groene achtergrond. Drie massieve treden uit Chi-
nese blauwe hardsteen leggen de link met de achtertuin waar 

een strakke spiegelvijver zich over de ganse breedte van 
de tuin strekt. Via een ingenieuze metalen on-

derconstructie zweeft ook hier het 
hardhouten ter-

ras over het water. De verharding rondom is lichtgrijze gravel die 
perfect harmonieert met de donkere keien op de bodem van de 
ondiepe waterpartij. 
Tegen de woning ligt een breed verhoogd pad in blauwe hard-
steen dat een hoger gelegen vierkant grasperk omvat en uitmondt 
in een derde zonneterras. Vijf solide hardstenen blokken richten 
zich parmantig op uit het grasperk. 
De beplanting rondom omvat o.a. enkele hoge solitaire bomen,lage 
wintergroene taxushagen, hortensia’s en witbloeiende rozen tegen 
een achtergrond van heidematten. Diverse lichtpunten en onderwa-
terverlichting zorgen bij valavond voor een feeërieke sfeer.

Bergmolenweg 8 - B-8700 Tielt
M 0476 78 56 04 - info@all-ingarden.be

ALL-IN GARDEN BVBA
Ludwig Samyn

GOUD 250 - 1000 M²
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HOME SWEET HOME

T oen de eigenaars van deze sta-
tige woning in Herzele na een ver-
blijf van enkele jaren in het buitenland 

besloten om terug te keren naar België, bleek hun 
tuin volledig verwaarloosd. Ze namen contact 
op met tuinaannemer André Goemare die een 
passend groen plan rond de woning bedacht. 
Hierbij moest hij aanzienlijke hoogteverschillen 
overbruggen en rekening houden  met de knik die 
het perceel achter de woning maakt. 

Op zware kleigronden is het moeilijk tuinieren. 
Grote hoeveelheden compost, rijnzand en start-
bemesting werden dan ook aan de bodem toe-
gevoegd voor optimale plantcondities. In alle 
plantvakken is tevens drainage voorzien en vocht-
gevoelige planten kregen aan hun wortels een  
extra laag lavakorrels. 

Enkel een brede goot, kunstig verwerkt in de ruime en stevige oprit in 
kasseien, laat vermoeden dat de woning lager ligt dan het straatni-
veau. In de perfecte afwatering herkennen we de hand van de mees-
ter. De woning baadt in een groene kraag van beuk, waarvan de 
rechte lijnen kunstig verzacht worden door een trio van buxusbollen 
aan de voordeur. Langs de oprit worden grote struikenmassieven met 
witbloeiende vlinderstruiken (Buddleya davidii ‘White Profusion’), 

hortensia’s (Hydrangea macrophylla ‘Mme Emile Mouillère’) 
bijgestaan door in blokvorm gesnoeide sierwil-

gen (Salix rosmarinifolia). Zowel 
links als rechts 

van de perceelsgrens ligt een pad in lichte dolomiet. Links werd 
de grond, gesteund door betonnen keermuren, op gelijke hoogte 
gebracht met de woning. 
Rechts mag het pad rustig meanderen tussen de groene wolken van 
Osmanthus burkwoodii. In de achtertuin maakt het perceel een da-
lende knik die wordt opgevangen door het opgehoogde terras in 
verouderde blauwe hardsteen niet parallel met de woning te plaat-
sen, maar de as van het achterliggende grasperk te laten volgen. 
Uitgespaard in de klinkers rond de woning liggen enkele buxusbol-
len. Lage en hogere hagen van buxus en taxus vormen het kader van 
een ook tijdens de wintermaanden attractieve tuin.

Maandagstraat 12 - B-9660 Brakel
M 0475 39 32 22 - info@viridis.be

VIRIDIS TUINARCHITECTUUR
André Goemaere

ZILVER 250 - 1000 M²
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MET ZICHT op de vallei

E en houten tuinberging en een viertal solitaire bomen 
zijn zowat de enige restanten van de oorspronkelijke 
tuin bij deze woning in Lovendegem. Met een ge-

slaagde renovatie van voor-, zij- en achtertuin gaf Kurt Janssens 
gehoor aan de groene wensen van zijn opdrachtgevers. 

Achter een rode beukenhaag bepaalt het klassieke lijnenspel van 
een Franse buxusparterre de voortuin. De plantvakken zijn opgevuld 
met witte rozen rond een in kegelvorm gesnoeide solitaire taxus, 
in de hoogte versterkt door een linde. Vanaf de parkeerplaats aan 
de straatkant vertrekt een recht pad in opgevoegde grijze moza-
iekkeien tot aan de voordeur. Wintergroene buxusbollen en taxus-
blokken geven structuur aan de lage beplanting en verzachten de 
rechte lijn. Even verderop gaat het pad over in stapstenen naar een 
houten poort die toegang biedt tot de achtertuin. Langs de andere 
kant van de woning leidt een brede oprit in mozaïekkeien langs 
lage bodembedekkers en een massieve coniferenhaag naar de 

achtertuin. Daar treffen we een blauwe hardstenen terras dat zich 
genesteld heeft in een hoek van de woning in een jasje van win-
tergroene taxus. De achtertuin bestaat uit een frisgroen gazon dat 
bij aanleg de nodige compost en grondstoffen kreeg toegediend. 
Halverwege tussen het verhoogd opgestelde blauwstenen terras en 
het tuinhuisje versmalt het grasperk om achteraan weer breder uit 
te waaieren. Dit verhoogde terras is bereikbaar via stapstenen over 

het water en enkele massieve granieten treden. De groene 
omkadering ervan bestaat uit buxusblokken en 

taxushaagjes die van bovenaf 
schaduw krijgen 

van vier dakplatanen. Als een levende barrière tussen terras en 
gazon ligt een verzorgde waterpartij omgeven door siergras-
sen. Achteraan in de tuin is de beplanting bewust laag ge-
houden om het zicht op de vallei te vrijwaren. Discrete verlich-
tingspunten geven de tuin ook ’s avonds een meerwaarde.  
Dat de beplanting (o.a. Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ en 
H. macrophylla ‘Blaue Donau’, Miscanthus gracillimus, Carex mor-
rowii ‘Variegata’ en Alchemilla mollis) zo groen en gezond oogt, 
is te danken aan de professionele grondwerken en een uitgekiend 
druppelsysteem in de borders. Tijdens de voorbereidende fase 
werd trouwens ook het rioleringsstelsel volledig vernieuwd en een 

bestaande brandstoftank verwijderd.

Elverenberg 1 - B-9660 Brakel
M 0475 77 42 26 - anwiku@telenet.be

ANWIKU BVBA
Kurt Janssens

BRONS 250 - 1000 M²
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GOUD > 1000 M²

VAN HOT NAAR HEIDE 

V oor de aanleg van dit steil opgaande 
perceel bij een opvallende woning in 
Balen deden de eigenaars een be-

roep op tuinaannemer Gert Kwanten. Hij vertaal-
de het ontwerp naar een functionele en moderne 
voortuin die achter de woning haast naadloos 
overgaat in het nabije heidelandschap. Zowel 
plantkundig als materiaaltechnisch leidde dit tot 
een ronduit sterk staaltje vakmanschap. 

Strak en modern typeren de ruime voortuin van 
deze prachtige, hedendaagse woning. Zowel de 
brede oprit als de ruime parking zijn uitgevoerd 
in antracietgrijze kleiklinkers. Ertussen verheft zich 
een pad in gegradineerde blauwe hardsteen 
naar de woning. De beplanting bestaat uit brede 
vlakken van kunstig gesnoeide sierstruiken, in de 

hoogte bijgestaan door enkele solitaire bomen. Langs een hoge gla-
zen afscheidingswand geven siergrassen volume aan de halfhoge 
plantbakken uit gelakt plaatstaal. Achter die gezuurde matglazen 
wand toont zich een spiegelvijver uit inox, waarvan de randen 
bezet zijn met blauwe hardsteen. Uit het ondiepe water rijst een 
blauwstenen sokkel met kunstwerk op. Een trap uit blauwe hard-
steen brengt ons hogerop naar de achtertuin. Het hoogteverschil 

van maar liefst 2,5 meter wordt opgevangen door vakkundig ge-
plaatste betonnen keermuren die stevig in elkaar ver-

ankerd zijn. Daarenboven huist onder de 
traptreden nog een dikke 

laag gewapend beton. In de achtertuin is het hardhouten terras 
prominent aanwezig tegen de achtergevel. Van hieruit loopt een 
grasperk langzaam op naar hoger gelegen coniferenheuvels. Deze 
sluiten door een doordachte beplanting van heide en siergrassen en 
een volledige afwezigheid van enige afsluiting perfect aan bij de 
natuurlijke heide tegen de achtergrens van het perceel. Halverwege 
vinden we nog een losse zithoek uit Aziatische graniettegels die in 
dambordpatroon uitgesneden liggen in het grasperkw. Her en der 
in de tuin vangen keerwandjes in gebrand graniet het aanwezige 
hoogteverschil op. Opvallend aan de rechterkant is een strak maar 
speels patroon van geometrisch gesnoeide struiken die ingebed zit-
ten in een vlak van basaltsplit.  

Kolisbos 9 - B-3910 Neerpelt
T 011 66 66 46 - info@gert-kwanten.be

TUINAANLEG 
GERT KWANTEN nv
Gert Kwanten
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ZILVER > 1000 M²

D eze recente Vlaamse villa in het 
bosrijke Poederlee behoeft geen 
extra tierlantijntjes om te bekoren, 

maar heeft eerder nood aan een strak en geregis-
seerd groenplan dat zich als een maatpak om 
de woning schikt. Ivan Scevenels, hofleverancier 
van dienst, bracht alle ingrediënten aan voor een 
meesterlijke groenregie.

Duurzame materialen in zachte tinten bepalen 
de brede oprit en parking voor de woning. De 
combinatie van rustieke granietkasseien en ko-
perbruine kleiklinkers ligt in een strak kader van 
gerecupereerde boordstenen. Langs de perceels-
grens vinden we opgaande wintergroene hagen 
van buxus, taxus en beuk. De verschillende 
groentinten kregen het gezelschap van witbloei-

ende hortensia’s. Een kleiklinkerpad loopt om de woning en brengt 
ons naar de achtertuin waar een uitbouw in glas de symmetrie van 
het tuinplan bepaalt. Hier ligt namelijk een ruim betegeld hardstenen 
terras dat visueel verlengd wordt door een omkaderend grindgedeel-
te en een langwerpige waterpartij. Twee stevig opgeleide dakpla-
tanen schuiven hun zachte schaduwen over het terras . Langs beide 
zijden van de met vissen bevolkte vijver prijkt een strak patroon van 

afgebakende buxusborders met witte rozen. Achteraan zorgen een 
halfgebogen taxushaag, enkele slanke haagbeuken 

en een centrale Liquidambar styraciflua 
voor de verticale touch. 

Achter de woning flankeren diverse buxusbollen in verschillende 
formaten het kleiklinkerpad. Met hun ronde vormen dicteren ze de 
golvende lijnen van de afboording. Een grindlaag en boomschors 
beperken hier het onderhoud tot een minimum. 
Een kastanjehouten hek markeert de speelruimte van de viervoeter 
des huizes. Groenaccenten van siergrassen en varens en een buf-
fer van witte rododendrons doen de visuele houten barrière haast 
vervagen. Vlakbij de keuken nodigt een terras uit blind bevestigde 
ipé hardhouten planken uit tot gezellig tafelen. Hoewel deze tuin 
slechts anderhalf jaar geleden werd aangelegd, straalt hij al de 
statigheid van jaren uit. 

Wolfstee 5/2 - B-2200 Herentals
M 0495 38 79 46 - info@IenStuin.be

I&S TUINAANLEG bvba
Ivan Scevenels

HOFMEESTERLIJK groen
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BRONS > 1000 M²

I n drie driehoeken spreidt dit perceel in Wevel-
gem zich om de moderne woning. Tuinaannemer 
Christophe Vercruysse werd gevraagd om een 

kindvriendelijke en onderhoudsarme tuin te creëren die 
jaarrond structuur toont en toch een open karakter behoudt. 
Zowel jong als oud was uiteindelijk bekoord door het voor-
treffelijke resultaat. Veelhoekige percelen zijn misschien 
een nachtmerrie voor sommigen, maar een absolute droom 
voor de creatieve tuinaannemer. Christophe Vercruysse liet 
zich niet verleiden tot gesloten tuinkamers, maar bewaarde 
het overzicht in alle tuindelen rondom de woning. 
Een perfect vlak van zij aan zij gelegde kandla grey pla-
vuizen vormt de oprit naar de woning. Via een houten tuin-
deur bereiken we de veilige speelhaven van de kinderen. 
Een grindpad tegen de hoge Carpinushaag brengt hen van 
schommel naar klimmuur of schuifaf, waar rubber tegels 
zachte landingen garanderen. Vlakbij kunnen de ouders 
toezicht houden vanop een houten terras. Dat is groen om-
kaderd met gazon, lage buxusvormen en parterres die een 

gevarieerde beplanting tonen. Achter de woning loopt het grasperk 
als een breed, groen speelveld tussen het terras in Belgische blauwe 
hardsteen in een hoek van de tuin en het hardhouten padoek terras 
tegen de woning. Opgeleide dakplatanen versterken de visuele link 
tussen beide zitplekken. Op het terras tegen de woning bestaat het 
meubilair uit gekloven Chinese steentegels die met gevoel voor pre-
cisie stevig verlijmd zijn op een gemetselde constructie. Zowel zit- als 
rugvlak zijn op maat uitgewerkt in padoekhout. De kinderen kunnen 
zich in de buurt uitleven in een zandbak die na enkele jaren kan 

omgevormd worden tot waterpartij. In een latere fase kreeg 
de tuinaannemer de opdracht een zwembad 

aan te leggen naast de woning. 
Tijdens de 

grondwerken werden enkele leiperen (Pyrrus calleryana ‘Chanti-
cleer’) en een deel van de vaste beplanting gerooid en verhuisd 
naar de kwekerij van Christophe. Het hardstenen terras rond het 
zwembad sluit foutloos aan tegen het hardhouten terras. De gezon-
de beplanting is het resultaat van een uitgebreide bodemanalyse en 
een goede drainage. Deze is bekomen door de harde grondlagen 
diep te doorbreken en compost en rijnzand toe te voegen waar 
nodig. Ook de bomen kregen extra zorgen: de beukenstammen 
werden omwikkeld met jute om zonnebrand te voorkomen en bij 
elke boom werd een luchtbuis voorzien. Ondergronds ligt op de 
leidingen voor water, elektriciteit en de muziekinstallatie een dikke 
contrasterende zandlaag zodat bij eventuele toekomstige graafwer-
ken ongelukken kunnen worden vermeden. 

Gullegemstraat 241
B-8560 Wevelgem
M 0478 37 72 15
info@tuinenvercruysse.be

TUINEN 
VERCRUYSSE CHRISTOPHE bvba
Christophe Vercruysse

FAMILY time
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GROEN KLEURT GOUD

D e eigenaars van deze woning in Varsenare 
wensten een ruime oprit en parking voor 
de wagens, structuur en beslotenheid en 

een zwembad. Liefst zagen ze dit alles gecreëerd door 
een en dezelfde persoon. Tuinaannemer Bart Monbaliu 
wist te bekoren met een tijdloos ontwerp dat aan elke 
wens van de eigenaars tegemoetkomt en een extraatje 
toevoegt aan de klassevolle woning. 
Op zanderige gronden is het niet eenvoudig om een fris-
groene tuin te creëren. Verhardingen kunnen verzakken 
en borderplanten en gazon krijgen te weinig groeistimuli 
uit de voedingsarme bodem. Niets van dit alles merken 
we in deze tuin; de brede oprit uitgevoerd in kandla grey 
plavuizen kreeg een stabiele onderfundering en ligt er 
biljartvlak bij. Een klinkerdeksel is naadloos verwerkt in 
het halfsteenslegverband. Ook het Franse dolomietgrind 
op de paden rond garage en woning geeft geen krimp, 

KWALITEIT in stijl

want het wordt stevig op zijn plaats gehouden door een kunststof 
honingraatstructuur. De taxushagen waarmee in de voortuin half-
hoge kamers zijn gecreëerd zijn taps gesnoeid zodat sneeuwval 
er geen vat op heeft. In de omsloten achtertuin ligt het grasperk er 
kiplekker bij; het resultaat van doorgedreven grondwerken en een 
verzonken sprinklersysteem. Het grote terras vlak achter de woning 
is uitgevoerd in Vietnamese blauwe hardsteen en mondt uit in een 
door de tuinaannemer geplaatst overloopzwembad. De muren van 
de oorspronkelijke waterpartij bleven behouden maar kregen het 
gezelschap van een nieuwe muur in volle betonblokken. Langszij 

overwinnen drie tredes in blauwe hardsteen het hoogtever-
schil in het gazon. De beplanting omvat diverse 

wintergroene structuren, leifruitha-
gen, enkele so-

litaire bomen, bloembollen en vaste planten die met hun bloei her en 
der voor levendige kleuraccenten zorgen. 

FOCUS OP GROEN

Wat deze tuin zeer bijzonder maakt – naast technische perfectie en 
een schitterend tijdloos ontwerp – is het gebruik van planten, en dan 
vooral van de wintergroene structuren. Zo zijn de drie asymmetrisch ge-
plaatste blokken langs de zwemvijver uit Ilex crenata ‘Caroline Upright’. 
Deze kleinbladige hulst kan perfect worden gesnoeid en ziet er vanop 
een afstandje als buxus uit, maar dan zonder diens ziektegevoelig-
heid. Ilex crenata ‘Caroline Upright’ (= ‘Dark Star’™) draagt glanzend 
donkergroene, breed elliptische bladeren die 2 à 2,5 cm lang en 8 tot 

10 mm breed worden. Deze trage groeier heeft een 
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Zeeweg 106
B-8460 Roksem (Oudenburg)
M 0478 60 72 17
info@tuinondernemingmonbaliu.be 

TUINONDERNEMING 
MONBALIU bvba
Bart Monbaliu

piramidaal opgaande groeiwijze en is geschikt 
voor lagere hagen en afboordingen, piramiden, blokken …  
Andere structuren werden opgebouwd uit Osmanthus burkwoodii, 
Taxus baccata of Choisya ternata.  

Choisya ternata noemen we ook wel Mexican Orange. Deze winter-
groene struik is veel beter winterhard dan in oudere literatuur wordt 
aangegeven. Hij groeit in zon of schaduw en heeft geen bijzondere 
eisen aan de bodem. De bladeren zijn trifoliaat, d.w.z. samengesteld 
uit drie blaadjes. Ze zijn glanzend donkergroen en geurend bij kwet-
sen. De witte bloemen - in mei-juni en een herbloei in de herfst - staan in 
trosjes bij elkaar in bladoksels en hebben een zoete geur. Deze plant is 
prima te snoeien in haag of blokvorm. Kortom; een absolute aanrader. 
Er bestaan geelbladige vormen, maar die zijn veel minder geschikt voor 
gebruik in massieven e.d. 

Dit wil niet zeggen dat er nergens buxus werd gebruikt in deze tuin. 
We zien deze nog als bolvormen terugkomen op meerdere plaatsen.  

Ook op ander plaatsen lokken mooi gesnoeide en geleide planten. 
Rond de voordeur worden we begroet door een perfect geleide klim-
roos: Rosa ‘Bobby James’. ‘Bobby James’ kan makkelijk 6 tot 7 meter 
hoog worden. Zijn glanzend groene bladeren vormen een prachtige 
achtergrond voor circa 4 cm grote witte bloemen met geel hartje. 
Deze staan in grote trossen bij elkaar, geuren lichtjes en bloeien slechts 
eenmaal per jaar. In de herfst verschijnen de oranjerode bottels.

Als solitair staat er een opengesnoeide Euonymus alatus die in de 
herfst zal schitteren in rode pracht. De taxushagen lopen smal toe tot 

2 2 D e  V l a a m s e  T u i n a a n n e m e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3

Rosa ‘Bobby James’

In samenwerking met 22 Vlaamse boomkwekerijen en het Instituut voor Landbouw- en Vis-
serijonderzoek (ILVO) Eenheid Plant- en Toegepaste genetica en veredeling in Melle heeft de 
coöperatieve vennootschap BEST-select als doelstelling gezamenlijk vernieuwing te brengen 
in het boomkwekerijsortiment en deze nieuwigheden onder gemeenschappelijk label op de 
markt te brengen. In het kader van de wedstrijd van de Vlaamse Tuinaannemer reikt BEST-
select een onderscheiding uit voor het meest originele en innovatieve gebruik van een breed 
assortiment. Dit jaar viel de keuze van de jury op Tuinonderneming Monbaliu BVBA.

perfecte piramides. Door hun geringe breedte aan 
de bovenkant zijn ze een stuk eleganter dan vaak 
het geval is. Aan de achterzijde van de woning, 
ter accentuering van een hoekpunt dat de over-
gang maakt naar de achtertuin, werd een Ginkgo 
biloba geplaatst.   

Een andere bijzondere boom in deze tuin is Celtis 
australis, de Europese netelboom. Deze wordt zeer 
weinig gebruikt in onze tuinen en dat is jammer. 
Hij wordt niet te groot en kan perfect gedijen op 
drogere, lichte zandgronden. Geef hem een plek 
in de volle zon en geniet van de bijzondere, afhan-
gende breed lancetvormige bladeren.

We noteren ook nog de leiperen Pyrus calleryana 
‘Chantecleer’ en enkele andere mooie solitairen. 
Op meerdere plaatsen zorgen de witte bloeibollen 
van Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ voor een 
licht tussen het groen.

Bij de vaste planten vinden we meerdere soorten 
siergrassen. Zij brengen in de latere zomer, maar 
vooral in de herfst en zelfs in de winter een bijzon-
dere elegantie in elke border. Bloei wordt verze-
kerd door Gaura lindheimeri ‘Whirling Butterflies’, 
Knautia macedonica, Geranium macrorrhizum 
‘Ingwersen’s Variety’, Astrantia major ‘Shaggy’, 
Anemone ‘Honorine Jobert’, Cirsium rivulare  
‘Atropurpureum’ e.a.

Kortom, een rijke en gevarieerde beplanting 
die er mede voor zorgde dat deze tuin, naast 
goud in de categorie ‘Groen Kleurt’, ook onder-
scheiden werd met de BEST-select prijs voor het 
meest originele en innovatieve gebruik van een  
groot assortiment.

Pyrus calleryana ‘Chantecleer’

Gaura lindheimeri ‘Whirling Butterflies’

Astrantia major ‘Shaggy’
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GROEN KLEURT ZILVER

 

N a een grondige renovatie van de smalle rijwoning 
moest ook deze kleine, maar verwilderde stadstuin 
in Mechelen een nieuw elan krijgen. Tuinaannemer 

Karel Boddez kreeg de opdracht om het oude terras te vernieuwen 
en een paadje aan te leggen naar de berging achterin de tuin. 
Ook de beplanting moest onderhoudsvriendelijk zijn en jaarrond iets  
attractiefs bieden.

Ondanks de beperkte oppervlakte weet deze ommuurde binnentuin 
uitermate te charmeren. Vlakbij de woning ligt een klein terras in 
Oosterse blauwe hardsteen. Bij aanleg ervan werd de bestaande 
solide betonnen fundering behouden, maar enigszins verlaagd. Een 
groter formaat blauwe hardsteentegel vinden we terug op het pad 
dat zich tussen de lage beplanting een weg baant naar de berging. 
Hier maakt het tuinpad een knik, langs een hardhouten pergola 
begroeid met klimplanten, die leidt naar een houten tuinbank tegen 
de achterwand van de tuin. Oorspronkelijk stond hier een oude 
bloembak. Deze werd met tropisch hardhout omgevormd tot knusse 
zithoek. Ook het dak van de berging werd na versteviging betrok-
ken in het groene plan en beplant met vetplantjes. 

NIET VAN DE minste
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D e eigenaars van deze tuin in Oostende zijn echte 
plantenliefhebbers. Dat uit zich niet zozeer in de 
veeleer groene voortuin, dan wel in de borders 

langs en achter de woning waar rond een centraal terras een veel-
heid van zonne- en schaduwminnende planten de show steelt. Het 
sluitstuk van deze liefhebberstuin is een kleine verhoogde waterpar-
tij die achterin de omsloten tuin geniet van enige schaduw van de 
omstaande leibomen. 

In de voortuin is groen de dominante kleur. Met beukenhagen ont-
stond er een sobere tuinkamer die alle inkijk vanaf de straatkant be-
lemmert. Langszij vertrekt een pad in grote blauwe hardsteentegels, 
naar de zij- en achtertuin. Een houten pergola en hoge taxushaag 
vormen de aanzet voor een tweede tuinkamer naast de woning. 
Daar vinden we een kleurrijk zonneterras in blauwe hardsteen dat 
enkele blikvangers herbergt. Twee grote spiegels hebben er een 
verruimend effect, terwijl aan het eind van de zichtas een vormge-
snoeide Nothofagus moeiteloos de achterliggende berging doet 
vergeten. Via een smalle doorgang bereiken we de achtertuin, 
waar twee terrassen van elkaar gescheiden worden door halfhoge 

PLANTENRIJK

GROEN KLEURT BRONS

Bredepleinstraat 47
B-3190 Boortmeerbeek
M 0494 80 77 95
info@siertuinen.be

SIERTUINEN KAREL BODDEZ bvba
Karel Boddez

Langszij mag de wilde wingerd van de buren de oude houten 
gevlochten schutting meer leven geven. Op termijn dient de hoge 
muur aan de woning als canvas voor een muurschildering die van-
uit de keuken goed zichtbaar zal zijn. Op deze kleine oppervlakte 
vinden we een doordachte beplanting, geurend aan de zithoek en 
gevarieerd in blad- en bloemvorm nabij de woning.

FOCUS OP GROEN

Hoe een kleine tuin met goede plantenkeuze groot(s) kan zijn! 
Een overzicht.

Mooie plantenkeuze zoals: Clematis montana ‘Rubens’ is een zeer 
krachtige groeier en uitbundige bloeier met roodpurperen scheuten 
en bladeren en een overvloed aan roze getinte bloemen in mei. 
Opgelet: in koudere streken van ons land kan hij bevriezen, maar 
hier in deze beschutte stadstuin is het een ware schoonheid. De 
tuinaannemer voorziet ook nog een C. flammula. Ook deze plant 
is een sterke groeier met in de late zomer en herfst losse plui-
men van geurende (!) witte bloemetjes, gevolgd door zijdeachtige  
pluizen. C. flammula wordt onterecht veel te weinig gebruikt!

Actaea simplex ‘Atropurpurea’ is de nieuwe naam voor Cimicifuga 
ramosa ‘Atropurpurea’. Diep roodpurperen blad en bloeistelen op 
een statige solitair. Ook de bloemen zijn niet zuiver wit, maar 
hebben een rozige tint uit donkere knop. Op de juiste plek en met 
goede voeding kan deze plant tot twee meter reiken.

Geranium ‘Rozanne’ is de gekende, maar nog altijd zeer goede 
blauwbloeiende en krachtig uitgroeiende geranium die de ster is in 
elke grotere border. Wel een beetje opletten voor de groeikracht, 
want zwakkere vaste planten kunnen door deze ‘Rozanne’ makke-
lijk overwoekerd worden. Ook Waldsteinia ternata wordt hier als 
goede bodembedekker langs het pad gebruikt.

Galium odoratum (lievevrouwebedstro) vindt men zelden als bo-
dembedekker, maar waarom eigenlijk niet? Met de massa witte 
geurende sterretjes is het een prachtig bloeiende plant waarvan 
het droge blad geurt naar vers gemaaid hooi. Hieraan dankt 
deze sierlijke plant trouwens haar volksnaam. 

Geranium ‘Rozanne’

Actaea simplex ‘Atropurpurea’

Galium odoratum

Waldsteinia ternata

Choisya ternata
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Kardinaal Cardijnlaan 3
B-8870 Izegem
M 0475 49 05 22
patrickvankeirsbilck@skynet.be

TUINEN 
PATRICK VANKEIRSBILCK
Patrick Vankeirsbilck

taxus- en beukenhagen. Een pad in blauwe hardsteen verbindt het 
kleinere terras aan de woning met het centrale terras in gerecupe-
reerde houten planken. Achter de verhoogde waterpartij maakt 
een dolomietpad een sierlijke lus onder de hoge leibomen van 
sierfruit. In de diverse borders en groene eilandjes treffen we o.a. 
een kruidentuintje, buxusvormen en tal van sierheesters, vaste plan-
ten en siergrassen. Ook insecten worden op hun wenken bediend 
en vinden onderdak in diverse insectenhotels die her en der in de 
beplanting zijn verwerkt. Een groot tweejaarlijks onderhoud en de 
groene vingers van de eigenaars staan garant voor een succes-
volle toekomst van deze liefhebberstuin.

FOCUS OP GROEN

Dit relatief kleine tuintje is werkelijk volgepakt met planten. De 
eigenaar houdt hierover nauwkeurige gegevens 

bij, als een dagboek. Dat onder-
streept duidelijk 

dat we hier te doen hebben met een tuintje van plantenliefhebbers. 
Opsommingen zouden altijd onvolledig blijven. We pikken gewoon 
een paar voorbeelden uit de grote collectie:

Hydrangea paniculata ‘Pinky Winky’ is het tot heden meest succes-
rijke product van BEST-select. De bloeipluimen kleuren al snel van wit 
naar roze door. Vaak zien we op de plant pluimen die beide kleuren 
- dus wit en roze – tonen. Sterke stelen zijn een bijkomend pluspunt.

H. paniculata ‘Bombshell’ heeft minder sterke stelen en is een dwerg-
vorm die minder dan een meter hoog wordt. Deze best niet elk 
jaar snoeien, maar louter de uitgebloeide bloeipluimen verwijderen. 
‘Pinky Winky’ wordt wel best jaarlijks fors teruggesnoeid om grotere 
bloeipluimen te krijgen.

Ceratostigma willmottianum is een halfstruik van circa 1 meter hoog-
te. In koudere streken enkel te proberen op beschutte plaatsen. De 
schitterende blauwe bloemen verschijnen in juli en gaan door tot 
oktober. In de herfst krijgen de bladeren een rode herfsttooi.

Clematis ‘Comtesse de Bouchard’ Pinky Winky

Ceratostigma willmottianumHydrangea macrophylla ‘Selma’
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WATERKLATERKEIEN

M et deze moderne en onder-
houdsvriendelijke tuin in Sint-
Lievens-Houtem maakte tuin-

aannemer Samuel Maréchal zich zeer geliefd 
bij zijn opdrachtgevers. Niet zozeer met een zee 
van bloemen en planten, dan wel met een rijk en 
weldoordacht scala aan verhardingsmaterialen 
wist hij hen te charmeren. Natuurlijke elementen 
als water en hout kregen een prominente rol in 
het geheel.

Vanaf de smeedijzeren poort knarst een grindpad 
onder de voeten. Zigzaggend tussen lage taxus-
hagen leiden de zandgele kiezels naar de ach-
tertuin. Langs de perceelsgrens volgt een hoge 
afsluiting in onzichtbaar bevestigd en duurzaam 
Thermowood al onze bewegingen. In de hoogte 

werpen steeneiken (Quercus ilex) hun fragiele schaduwen op de 
tuin. Grote stapstenen uit Chinese graniet vormen een stippellijn rich-
ting cederhouten poolhouse, dat in een hoek van de tuin op stevige 
fundamenten rust. Pas hier valt op dat de tuin een hoogteverschil 
herbergt. In met breuksteen gevulde steenkorven is immers een ver-

laagde zithoek uitgewerkt, waarlangs een op maat gemaakte 
strakke waterpartij loopt. Deze haalt haar water uit 

een basalten designmuur met inox wa-
terfontein en lijkt dwars 

door de steenkorven te snijden. Tegenover het poolhouse ligt een 
verhoogd terras uit tropisch hardhout massaranduba. Tegen de wo-
ning treffen we nog een terras in gezoete Chinese arduin. De sobere 
beplanting bestaat uit steeneiken, wolken van buxus en een solitaire 
vijg. Als toepasselijke bodembedekking rond al het groen liggen 
leisteenschilfers die met hun kleur en uitstraling perfect passen bij de 
andere verhardingsmaterialen. Samuels uitstekende materiaalkennis 
zorgde voor de perfecte combinatie van grind, blauwe hardsteen, 
steenkorven en hardhout. Zijn precisie en tuinaannemerspassie  
leidden tot een vlekkeloze afwerking.

Diepestraat 9
B-9550 Herzele
M 0498 46 40 85
samuel_marechal@hotmail.com

TUINAANLEG MARÉCHAL
Samuel Maréchal

GOUD JONG TALENT
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W ie als plantenliefhebber deze 
ommuurde binnentuin van 4 
bij 12 meter in Wervik be-

zoekt, komt van een kale reis thuis. Op het vlak 
van tuinaanneming is deze ‘buitenkamer’ echter 
het neusje van de zalm. En, last but not least, de ei-
genaars zijn in de wolken met het strakke resultaat.

De aanleg van een kleine stadstuin, waarbij 
alle materialen door een deuropening van 78 
cm moeten passeren, is geen sinecure. In eerste 
instantie werd de bestaande beplanting en ver-
harding afgevoerd. Daarna kregen de zijmuren 
een nieuwe bekleding met cementplaten, ver-
ankerd tegen inox U-profielen en afgewerkt met 

witte crepi. Als verharding is gekozen voor geschuurde Belgische 
blauwe hardsteentegels die in vier rechte stroken zowel voorin als 
achterin de tuin het terras vormen. Ertussen ligt een vlak Franse 
dolomiet, stevig vervat in honingraatstructuren en aan beide zij-
den voorzien van verborgen afwateringsgoten. De stroken blauwe 

hardsteen in het middelste tuingedeelte zijn later toegevoegd 
om de garage beter te kunnen bereiken. Ook de 

plinten en langgerekte tuinbank tegen 
de zijwand zijn ver-

vaardigd uit Belgische blauwe hardsteen. Significant detail: alle 
voegen van zowel tegels, bankstukken en plinten lopen in elkaar 
over. Als finishing touch werden in het middengedeelte twee po-
lyester bloempotten met wintergroene, meerstammige Osmanthus 
heterophyllus en een stalen watertafel geplaatst. Vanaf de woning 
onzichtbaar, maar onontbeerlijk om ’s avonds in de tuin te kunnen 
genieten, vinden we drie wandverlichtingselementen. Ook onder 
de bank is onzichtbaar een ledstrip voorzien. In deze buitenkamer 
vond ook een verplaatsbare tuinlamp haar gading.

Wetveestraat 10 - B-8851 Koolskamp
M 0498 88 79 73 - info@tuinenoost.be

TUINEN OOST
Frederik Oost

ZILVER JONG TALENT

BUITENKAMER pur sang



V laanderen telt 2 beroepsorganisaties met 
verschillende regionale deelgroepen, die 
gezamenlijk het hele Vlaamse land bestrij-

ken. Zij ijveren samen en ook individueel voor een be-
scherming van het beroep van tuinaannemer, voor een 
permanente bijscholing van hun leden, voor een verdere 
uitdieping van de toch zo belangrijke begrippen vakbe-
kwaamheid en beroepseerlijkheid en voor de opbouw 
en het verstevigen van een vertrouwensband tussen de 
consument en zijn professionele tuinaannemer. 

Indien u dus in vertrouwen een professionele tuinaan-
nemer wil contacteren, kunt u dat natuurlijk gerust recht-
streeks doen of even surfen naar www.tuinaannemer.be, 
de site van VLAM, maar u kunt zich ook richten tot deze 
beroepsorganisaties. Zij hebben immers ledenlijsten met 
daarop betrouwbare en vakbekwame tuinaannemers 
en zij zullen u met alle plezier in contact brengen met 
een tuinaannemer bij u in de buurt en, zo nodig, zul-
len ze ook het gelegde contact blijven begeleiden. Doe 
dus gerust een beroep op hen, want ze staan ook ten  
dienste van u!

LANDELIJK en rustgevend

M inimaal onderhoud, volop speelruimte, privacy 
en geborgenheid en een tweede zonneterras; 
met dit verlanglijstje trokken de eigenaars van 

een perceel in Aarsele naar tuinaannemer Tom Van den Abeele. Hij 
hield rekening met al hun wensen, maar verloor ook het omliggende 
weidse landschap niet uit het oog. Bij aankomst kreeg Tom Van 
den Abeele geen blanco blad voorgeschoteld. Het bestaande terras 
aansluitend bij de woning nodigde door zijn ongunstige ligging niet 
uit tot aangenaam verpozen. Daarom werd in het midden van de 
tuin een tweede zithoek ingepland. Naarmate de werken vorderden, 
groeide deze zithoek uit tot een heus bijgebouw met overdekt terras 
in kleiklinkers. Hierrond ligt een breed grasperk dat tot tegen de 
perceelsgrenzen reikt. Enkele plantvakken met een breed assortiment 
bloeiende vaste planten en stevig opgeleide solitaire bomen 

doorbreken het vlakke plan. Vlakbij de woning treffen we nog een 
trampoline die stevig verankerd ligt in het grasperk. Om het werk 
van de robotmaaier te vereenvoudigen zijn alle borders, hagen en 
planteneilanden omzoomd met een brede blauwe hardsteen boord. 
Langszij en achteraan filteren geleide lindes en een beukenhaag het 
zicht op een loods. Voor een tijdloos resultaat rekent deze leistructuur 
op gefreesde houten palen en stevige ijzeren leidingen die nimmer 
doorbuigen. Langs de andere perceelsgrens is het weidse zicht op 
de omliggende akkers bewust gevrijwaard. Extra aandacht ging 
uit naar de grondstructuur. Waar nodig werd zand of compost 
toegevoegd. Zijn onderhoudsvriendelijk karakter dankt deze tuin 
ook aan de verhoogde plantdichtheid in de diverse plantvakken. 
De bodem kreeg daarnaast een toplaag van boomschors met 
daaronder selectieve herbiciden met nawerking. 

Vinktstraat 133 - B-8700 Aarsele
M 0478 74 07 27 - info@tomvandenabeele.beTOM VAN DEN ABEELE

BRONS JONG TALENT
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HOE ZOEKT U EEN 
VAKBEKWAME 

TUINAANNEMER ?

www.groenvoorzieners.be
tel. 09 224 03 11

BELGISCHE FEDERATIE GROENVOORZIENERS

Bedrijfsgroep Tuinaannemers Antwerpen (BTA)
Tuinaannemers Oost-Vlaanderen (TOV)

Verbond van Tuinaannemers Brabant/Limburg (TBL)
Vereniging van Belgische Tuinaannemers (VBTA)

Verenigde Bloemisten en Tuinaanleggers Limburg (VBTL)
WEBOS Tuinaannemers (WEB)

www.avbs.be
tel. 09 326 72 10

VERBOND VAN TUINAANNEMERS EN GROENVERZORGERS

Koninklijke Hofbouwmaatschappij Sint-Fiacre
Bedrijfskring Tuinaannemers Brabant-Limburg (BTBL)
Bedrijfskring Tuinaannemers Oost-Vlaanderen (BTOV)

Groen Groeien

VERBOND VAN BOOMTELERS
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BEST-SELECT
resistente en duurzame nieuwigheden 
binnen de sierboomkwekerij 
Melle
e-mail : info@bestselect.be
website : www.bestselect.be

COMPO BENELUX nv
hoogwaardige meststoffen voor professionele 
tuinaanleg en groene ruimten (privé en openbaar) 
Deinze 
tel. 0497 58 89 31 - fax 09 386 77 13
e-mail : johan.verschueren@compo.be

DISTRI POND / 
POND TECHNICS & TRAINING
vijverfolie, vijverpompen & vijverbenodigdheden  
Vorst-Laakdal
tel. 013 61 88 70 - fax 013 61 88 71
e-mail : info@distripond.com

EVERRIS INTERNATIONAL bv
productie en verkoop van gecontroleerd vrijkomende, 
wateroplosbare en langzaam werkende meststoffen
Waardenburg (NL)
tel. +31 418 655 770 - fax +31 418 655 785
e-mail : info.Benelux@everris.com

FIRMA THOMAS
professionele tractoren, grasmaaiers en omkeer-
frezen voor tuinen, parken en sportvelden
Merchtem
tel  052 37 22 73   -   fax 052 37 37 40
e-mail : info@firmathomas.be

GREEN EXPO
Europese vakbeurs voor de groenprofessional 
tel. 09 241 92 11  -  fax  09 241 93 25
e-mail : greenexpo@artexis.com

WILLAERT
boomkwekerij gespecialiseerd in groots sortiment 
Roeselare
tel. 051 24 13 44 - fax 051 24 11 40
e-mail : info@willaert.be

ONZE MAJOR SPONSORS

BARENBRUG BELGIUM nv Great in Grass - Kruibeke - tel. 03 219 19 47 - sales@barenbrug.be DISAGHOR/Dockx&Co toeleverancier voor groenvoorziening, tuin - en vijver-
centra, tuinaanleg, boomkwekerij - Ruiselede/Mechelen/Munsterbilzen - tel. 051 40 31 42 - info@disaghor.be FRANKEN graszoden - Mol - tel. 014 38 90 90 - fax 014 38 90 99 - info@frankenagro.be  
HERPLANT bvba  Buxus en Taxus in alle maten en vormen -  Beerse - tel  014 61 20 52  -  fax 014 61 75 45 - e-mail : info@herplant.be HOUTMEYERS boomkwekerijen - Eindhout-Laakdal -  
tel. 014 86 74 00 - fax 014 86 74 16 - info@houtmeyers.be MONTAUBAN tuinbouwmaterialen  - Nieuwkerken-Waas - tel. 03 777 96 95 - fax 03 777 97 43 - info@montauban.be SOLITAIR kwekerij 
van karaktervolle planten, haagstructuren in grote maten, hoog- en meerstammige, diverse strak gesnoeide vormen - Loenhout - tel. 03 313 95 99 - fax 03 313 61 85 - info@solitair.be STONE WEST nv 
natuursteen - Olsene - tel. 09 338 77 73 - fax 09 388 91 13 - info@stone.be  VAN DYCK MARCEL BELGIUM tuinmachines - Houtvenne - tel. 016 69 91 56 - fax 016 69 62 53 - info@vandyck.be

ONZE MINOR SPONSORS

MEDIAPARTNERS

ONZE HOOFDSPONSORS

VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN 
VISSERIJMARKETING - BRUSSEL
tel. 02 552 80 29 - fax 02 552 80 01
eric.devos@vlam.be - www.vlam.be

ORGANISCHE MESTSTOFFEN, BODEMVERBETERAARS, 
GRASZAADMENGSELS, KWALITEITSPOTGRONDEN EN 
VIJVERPRODUCTEN - GROBBENDONK
tel. 014 25 73 57 - fax 014 25 76 02
dcm@dcm-info.com - www.dcm-info.com

KLEIKLINKERS - OUDENAARDE
tel. 055 33 55 66 - fax 055 33 55 70
info@vandemoortel.be - www.vandemoortel.be

K L E I K L I N K E R S

CONCEPT

BOOMKWEKERIJ - HULSHOUT
tel. 016 68 97 40 - fax 016 68 97 41
info@arbor.be - www.arbor.be


