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Kies voor de
meerwaarde van een
TUINAANNEMER

DE LAUREATEN VAN DE WEDSTRIJD
“DE VLAAMSE TUINAANNEMER”
BEWIJZEN HET:
EEN TUIN IS KEIHARD GENIETEN!

Deze brochure bewijst het: een tuinaannemer
legt de basis voor een tuin die jaren meegaat. Zijn
langetermijnvisie en kennis van zaken zijn de beste
hulp in de ontwikkeling van een prachtige tuin om
jaren van te genieten.

U merkt het meteen: wie een tuinaannemer onder de arm neemt, kan
rekenen op een prachtig eindresultaat.
Het promotieproject “De Vlaamse Tuinaannemer” werd
16 jaar geleden opgericht om het beroep van tuinaannemer op de kaart te zetten. Het project steunt op een
enthousiaste werkgroep die bestaat uit afgevaardigden
van alle Vlaamse tuinaannemersverenigingen.
Jaarlijks organiseert de werkgroep een wedstrijd waaraan alle professionele tuinaannemers kunnen deelnemen. De verschillende categorieën zijn ‘Tuinen kleiner
dan 250 m2 ’, ‘Tuinen tussen 250 m2 en 1000 m2 ’, ‘Tuinen
groter dan 1000 m2 ’, ‘Jong talent’ en ‘Groen kleurt’. De
laatste categorie beloont projecten met speciale aandacht voor beplanting, zoals het gebruik van exclusief
groen, bijzondere combinaties of groenbehoud.
Alle projecten worden eerst beoordeeld op aanleg en
onderhoud. Daarna bepaalt een zeskoppige jury onder
het voorzitterschap van groenauteur en radiopresentator Ivo Pauwels de winnaars. 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, Rik Olivier en Luc Vancoppenolle.
De winnende tuinen die u hier zal zien, bewijzen
de kwaliteit van de professionele tuinaannemer, en
dat is uiteraard de doelstelling van het project
“De Vlaamse Tuinaannemer”.

tuinaannemer.be:
een onmisbare
tool
U wil ook zo’n tuin?
Neem een tuinaannemer onder de arm…
Indien u een bekwame, professionele tuinaannemer wil
contacteren zijn er drie wegen om dat te doen: of u contacteert rechtstreeks een tuinaannemer; of u surft naar
www.tuinaannemer.be, de internetsite van de VLAM, of
u richt zicht tot een beroepsfederatie. Die kan u in contact brengen met de aangewezen tuinaannemer voor u
en bovendien kunnen zij het gelegde contact begeleiden. In Vlaanderen zijn er twee beroepsfederaties van
tuinaannemers. Beide hebben regionale deelgroepen
die samen in heel Vlaanderen aanwezig zijn.
Dit is wat deze federaties doen: zij ijveren voor het
beroep van tuinaannemer en voor de voortdurende bijscholing van de tuinaannemers. Daarnaast wijzen zij hun
leden op belangrijke waarden zoals vakbekwaamheid
en beroepseerlijkheid. Belangrijk ook: hun ijver voor een
optimale vertrouwensrelatie tussen u, de klant, en de
professionele tuinaannemer. Doe gerust een beroep op
hen, zij zijn er ook voor u.

Uiteraard kan je via deze
site op zoek naar de tuinaannemer in je buurt: je
vult je postcode in, en je
krijgt meteen de contactgegevens van de dichtstbijzijnde tuinaannemers,
met een aantal referenties.
Daarnaast vind je er handige brochures, die je per
maand een overzicht geven van wat je in je tuin kan
doen – en wat je best aan
je tuinaannemer overlaat.
Tenslotte bevat de site ook
heel wat referenties, foto’s
en filmpjes die inspirerend
werken, en tonen hoe hard
genieten een tuin wel kan
zijn. Een bezoekje waard!

D

e investering is het dus
zeker waard. Bovendien
kan je de aanleg van
een tuin spreiden in de tijd: in
dat geval voegt je tuinaannemer elk jaar een aantal nieuwe
elementen toe. In feite zoals je
dat met de renovatie van een
huis kan doen, kamer per kamer.
Daarnaast bepaalt de materiaalkeuze en de plantenmaat mee
de kostprijs.

Nog een tip: schakel je tuinaannemer zo vroeg mogelijk in,
bijvoorbeeld wanneer je begint
te bouwen. Dan kan je je planten
twee maten kleiner aankopen,
en zijn ze mooi gegroeid wanneer je huis af is!

Ga eens kijken op tuinaannemer.
be: je vindt er gegarandeerd een
tuinaannemer die bij je nieuwe
tuin past.

Nog meer sterke troeven
van je tuinaannemer
>> Wil je een open tuin, met veel
speelruimte? Of net een beschermende tuin, die voor
privacy zorgt? De tuinaannemer laat de verschillende
functies van je tuin mooi aan
bod komen.
>> Een ecologische tuin, een
Japanse tuin of een strakke
tuin … Je tuinaannemer kan
in elke specifieke situatie
de haalbaarheid inschatten.
Hij weet hoe hij eraan begint
en vooral: hoe het evolueert
En zo geniet jij binnen de
kortste keren van een tuin
die het doet zoals jij wil.
>> Een tuin bloeit pas helemaal
open als hij mooi onderhouden wordt. Met z’n tuinkalender biedt de tuinaannemer je
de perfecte tool om te weten
wat je zelf kan doen en wat je
beter aan hem overlaat.

Je tuin is keihard genieten
BELGISCHE FEDERATIE GROENVOORZIENERS
www.groenvoorzieners.be
T +32 (0)9 244 03 11

ALGEMEEN VERBOND VAN BELGISCHE
SIERTELERS EN GROENVOORZIENERS
www.avbs.be
T +32 (0)9 326 72 10

Ga gerust eens kijken op tuinaannemer.be: je vindt er alle
tuinaannemers in je buurt. Wie je ook kiest, ze zorgen er stuk
voor stuk voor dat je tuin keihard genieten wordt.

ONZE MEDIAPARTNERS:
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>> De BEST-selectprijs voor
bijzonder plantengebruik
1
In samenwerking met 22 Vlaamse boomkwekerijen en het Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek (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, rijkt BEST-select
een onderscheiding uit voor bijzonder plantengebruik. Al te vaak stellen we
vast dat weinig tuinaannemers (en -architecten) durven experimenteren met
een afwijkend assortiment.
Consumenten stellen zelf meer en meer planten voor die ze vinden op internet
of zien in tijdschriften of tijdens TV-uitzendingen. Het probleem hierbij is vaak
dat die planten in onze kwekerijen niet worden aangeboden wegens onbekend
of niet geschikt voor ons klimaat. Onze mening is dat je als tuinaannemer moet
trachten je klanten voor te blijven en zelf leuke planten voor te stellen. De aanwezigheid van een bijzonder of zeldzaam exemplaar in de tuin is een onderwerp van
gesprek tussen tuineigenaar en bezoeker, bijvoorbeeld bij de zomerse barbecue.
Een tuin is niet alleen een uitbreiding van de woning maar vaak ook een soort
van visitekaartje. Gelukkig zijn er tuinaannemers die een stapje verder durven
gaan dan het traditionele en met hun vernieuwende plantenkeuze de extra
BEST-select-prijs in de wacht slepen.
Dit jaar viel de keuze van de jury op Viridis bvba van André Goemaere.
Hij koos o.a. voor: Asarum europaeum, Geranium cinereum ‘Rothbury Gem’,
Actaea simplex ‘Brunette’, Helleborus orientalis ‘White Lady’, Leptinella squalida,
Anaphalis triplinervis, Persicaria vivipara, Rodgersia podophylla, Stachys byzantina 'Silver Carpet', Echinacea purpurea ‘Alaska’, Gaura lindheimeri ‘Snowstorm’,
Acaena saccaticupula, Epimedium pubigerum, Schizachyrium scoparium ‘Prairie
Blues’, Allium karataviense, Allium aflatunense ‘Purple Sensation’, Allium sphaerocephalon en Camassia leichtlinii ‘Caerulea’.
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Categorie
< 250 m2
Goud >> Frederic Charlier met een tuin in Elsene

6

Zilver >> Bart Janssen met een tuin in Genk

8

Brons >> Jeroen Verheyen met een tuin in Kontich

250 – 1000 m2
3

1. Met zijn grijsviltige bladeren is Stachys byzantina 'Silver Carpet' – in de volksmond ezelsoren – een streelzachte bodembedekker die ook in de winter zijn
bladeren houdt.

Goud >> Bart Monbaliu met een tuin in Jabbeke

12

Zilver >> Jean-Claude Vinckier met een tuin in Roeselare

14

Brons >> Gert Kwanten met een tuin in Bree

16

> 1000 m2
Goud >> André Goemaere met een tuin in Alsemberg

2. De trompetboom (Catalpa bignonioides) is een imposante solitair die zich in
het begin van de zomer tooit met prachtige witgele bloemen. Deze groeien uit
tot lange bruine peulen die zeer decoratief zijn. Muggen en vliegen houdt hij op
een afstand.
3. Duizendknoop (Persicaria vivipara) is een zeer dankbare, niet-woekerende
plant die ook in de rotstuin een plaatsje verdient. In groepjes of in combinatie
met andere planten komt hij het best tot zijn recht.

10

4

4. Tot wel 150 cm hoog wordt Rodgersia podophylla (Nederlandse naam: schoutbij-nacht). In het voorjaar gaan de decoratieve, handvormige bladeren vergezeld van lange losse bloempluimen met witgele bloemen.

18

Zilver >> Rik Logghe met een tuin in Oostduinkerke

20

Brons >> Tom De Pauw met een tuin in Wintam

22

“Jong talent”
Goud >> Stijn Phlypo met een tuin in Gits

24

Zilver >> Stephen Provoost met een tuin in Dudzele

26

Brons >> Jeroen Maes met een tuin in Zoersel

28

Categorie “Groen kleurt …”

5. Er bestaan diverse variëteiten van sieruien, met bloemkleuren gaande van wit
tot geel, roze en dieppaars (hier: Allium sphaerocephalon of kogellook). In een
border stelen deze bolgewassen in het voorjaar beslist de show. Ook als snij
bloem zijn ze lang houdbaar. André Goemaere combineert ze in deze tuin
met siergrassen.

De Vlaamse Tuinaannemer

Goud >> Christof Ivens met een tuin in Kallo

30

Zilver >> Bert Bauwens met een tuin in Waasmunster

33

Brons >> Willy Reynders met een tuin in Borgloon

36

5
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GOUD < 250 M2
>> MIJN STOELTJE
STAAT ALTIJD IN DE ZON

In 2010 moest tuinaannemer Frederic Charlier met zijn team wel vaak langs bij
de dokter. Niet dat vrouw en kinderen zich ongerust hoefden te maken, maar een
gezondheidswandeling was het nu ook weer niet …

E

en stadstuin aanleggen in hartje Brussel is
geen sinecure. Het parkeerprobleem is nog het
minste van de zorgen. Daarvoor zijn er vergunningen. Maar dan komt het echte werk: het volledige
wensenpakket van de eigenaars moet langs de voordeur binnen. Zonder kruiwagen! Frederic kon kiezen
uit twee parcours: via de wachtzaal (vijf treden dalen,
dan door een smal gangetje langs de wasplaats)
of via de eerste verdieping (dertien treden op en
dan weer zeventien treden af). Da’s even zwoegen,
maar de dokter zei dat het gezond was! Gelukkig
schermde Frederic alle trappen, hoeken, deuren en
vloeren goed af.
Geen enkel spoor liet hij na en het resultaat overtrof
de wildste verwachtingen. De dokter en zijn patiënten
ervaren nu de rust van een meterslange verhoogde
waterpartij, maar vanuit de bovengelegen woonkamer hebben de eigenaars nog zicht op een tweede
vijvergedeelte, dat schuil gaat achter een heuveltje
met siergrassen. De patiënten in de dokterspraktijk
krijgen dus niet alles te zien …
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Kriskras duiken her en der hardhouten zitelementen
op. Sommige strooien zelfs met licht in de duisternis. De eigenaars hoeven nooit nog met een tuinstoel
te sleuren. Altijd hebben ze wel een plekje in de zon.
Op het hardstenen terras aan de woning is het heerlijk
om samen met het gezin of met vrienden te eten met
op de achtergrond het zachte ruisen van bamboe of het
vrolijke gekwetter van vogels in het nabije park. Eilandjes
van siergrassen lokken de eigenaars langs het dolomieten pad dieper de tuin in waar ze dankzij Frederic
lente, zomer, herfst en winter genieten van een uitgebalanceerde bloemenpracht: een bonte verzameling
sieruien (Allium ‘Purple Sensation’), frisse hortensia’s,
subtiele herfstanemonen … Het ronde kunstwerk kreeg
een nieuw stekje in de buurt van twee sierlijke berken.
Die hield Frederic overeind, want ze pasten wonderwel
in de nieuwe setting. Enkele hamamelissen doorbreken
kleurrijk de meest eentonige winter en de hoge leiperen
barricaderen al te nieuwsgierige blikken als de bewoners
zich ’s avonds knus op een bankje nestelen in hun eigen
verborgen groene plekje midden in een drukke stad.

De Vlaamse Tuinaannemer
CHARLIER TUINEN bvba

Frederic Charlier (ontwerp: Frederic Charlier)

Hoeilaartsesteenweg 282 | B-3090 Overijse
M +32 (0)498 92 79 27 | info@charliertuinen.be
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ZILVER < 250 M2
>> ZONDER KOPZORGEN
HET DAK OP

Kan je gezellig tafelen boven een ondergrondse parking? Beschut en met een streepje
groen langs de kanten? En geeft dat geen problemen wat afwatering betreft? Met
een maximum aan vakmanschap en een minimale ondergrond veegde tuinaannemer
Bart Janssen alle twijfels van tafel. Hij vond zelfs een gepaste oplossing voor een
storende verluchtingsschacht. En de eigenares, die heeft er amper omkijken naar.

D

oor samen rond de tafel te zitten, volop ideeën te
spuien en compromissen te sluiten wist Bart met
zijn tuinplan de eigenares te bekoren. Eerst was
er nog sprake van een waterpartij – water brengt immers
leven in de tuin – maar het onderhoud en het eventueel constante geklater van water pasten niet in haar
rustige opzet.
Toen ze hem vertelde dat zij een rugpatiënte was, verhoogde Bart het comfort door de planten op een hoger
niveau te tillen, wat ze dan weer meer ruimte geeft om
goed te wortelen. De plantvakken water geven doet de
bewoonster nauwelijks. Hoe zou je zelf zijn als er een
automatische druppelbevloeiing met regensensor huist
tussen de siergrassen, voorjaarsbloeiers, vaste planten
en bodembedekkers.
Door goede overeenkomsten met de achterburen mocht
Bart de omsluitende lage taxus- en hogere beukenhaag
er in volle grond aanplanten. Hij integreerde ook de
centrale verluchtingsschacht in zijn groene plan. In een
kader van hardhout heeft de bewoonster er zicht op een
bonte verzameling vetplanten. Een verheven groendak
op een daktuin! En ze hoeft er geen vinger naar uit te

steken! Niet een, maar twee ruime en degelijke terrassen
(een combinatie van Aziatische graniet en basalt) liggen
als gegoten in deze daktuin. Bart had slechts 20
cm om zijn meerlagige magie te doen werken. In de
keuken zou je het de perfecte lasagne noemen, hier is het
de beste remedie voor verontruste zielen. Barts ‘lasagne’
bestaat uit wortelwerende en wortel-vaste grondlagen,
drainage-matten, gestabiliseerd zand, een mortelbed en
– het enige zichtbare - de hardstenen tegels. En dat alles
op slechts 20 centimeter diepte. The finishing touch bestaat hier uit afwateringsgoten langsheen de plantvakken
en drie controleputjes. Als er ooit iets verstopt geraakt,
kan de bewoonster het euvel snel verhelpen. Onder het
duurzame oppervlak verborg Bart ook de elektriciteitskabels naar diverse verlichtingselementen in de daktuin.
Van op afstand te bedienen natuurlijk!
Bij de eigenares beginnen de ogen al te fonkelen
wanneer ze de deuren van haar schuifraam nog maar
openzet. Met een boek aan tafel, genietend van het zonnetje, of onder een parasol met de ogen toe, bedenkend
dat Bart absoluut de ideale partner was voor deze stijlvolle uitbreiding van haar leefruimte!

De Vlaamse Tuinaannemer
TUINWERKEN BART JANSSEN

Bart Janssen (ontwerp: Bart Janssen)

Weg naar Opoeteren 78 | B-3660 Opglabbeek
M +32 (0)475 47 11 39 | info@tuinwerken.be

| 8 | De Vlaamse Tuinaannemer 2013–2014 |

| De Vlaamse Tuinaannemer 2013–2014 | 9 |

BRONS < 250 M2
>> SOBER EN INTIEM …
IN EEN TUIN VAN 6 BIJ 10

Een gazonnetje in de achtertuin van een rijhuis opent perspectieven. Maar het moet
ook anders kunnen, dachten de opdrachtgevers van dit project. Zij wensten minder
inkijk van de buren, minder onderhoud en dat alles in een sobere, maar toch speelse
setting. Tuinaannemer Jeroen Verheyen toonde hen dat minder ook meer kan zijn.

H

ij startte met het rooien van het gazon en gaf
de tuin meteen een groene omkadering. Niet te
breed, want dan verlies je leefruimte. Tegen de
afsluiting rondom plantte hij klimop, een dankbare wintergroene plant die snel toedekt. Daarboven verrezen
de smalle kruinen van dicht bij elkaar geplante beuken.
Ook zij behouden hun blad in de winter.
Nadat Jeroen de boompjes had aangeplant, gaf hij ze
een jasje van jute om ze te beschermen tegen zonnebrand. Twee maal per jaar snoeide hij de kronen zodat
de eigenaars al op korte termijn volledig beschut zaten.
Onderaan mogen siergrassen hun witte bloeipluimen
uitwaaieren, frisgroen tijdens lente en zomer, zachtgeel
in het najaar. Eenzelfde kleurenpalet gebruikte Jeroen
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in het dolomieten pad en het verhoogde, golvende
plantvak dat hij stoer vervatte in cortenstaal. Twee
opgesnoeide meerstammige esdoorns geven de tuin
hoogte en diepte. ’s Avonds kunnen de bewoners hun
grillige takken oplichten zodat het lijkt alsof de woonkamer niet stopt aan het achterraam.
Als immergroen kunstwerk kozen de eigenaars voor
één bolronde buxus, 1,2 meter in doorsnede en perfect
gesnoeid tot aan de grond.
Op het terras in antracietkleurige klinkers zitten de
eigenaars omsloten en toch open. Dankzij de ingrepen
van Jeroen is hun privacy gegarandeerd. Daarvoor reiken zelfs de beukenbladeren boven het achterpoortje
elkaar de hand.

De Vlaamse Tuinaannemer
DUO VERDE

Jeroen Verheyen (ontwerp: Jeroen Verheyen)

Van de Wiellei 162 | B-2930 Brasschaat
M +32 (0)474 57 88 82 | info@duoverde.be
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GOUD 250 – 1000 M2
>> VAKANTIEPLANNEN?
… ELKE DAG!

Na een dag hard labeur thuiskomen en je meteen in een vakantiesfeer kunnen
onderdompelen, met die verzuchting klopten de eigenaars aan bij tuinaannemer
Bart Monbaliu. Heerlijk zwemmen, relaxen, ravotten met de kinderen op het gazon en
ondertussen genieten van de kleurenpracht van Moeder Natuur. En op tijd en stond
een poolparty staat natuurlijk ook in de agenda.

D

e voortuin wensten de eigenaars sober te houden. Bart lette op de details van de woning en
zocht en vond passende kleiklinkers bij Van de
Moortel voor het pad tussen huis en straat. Wintergroene
buxusbollen en een klein gazonnetje vervolledigen het
visitekaartje voor de woning. Voor de achtertuin verlangden de opdrachtgevers een centraal zwembad met
voldoende zit- en ligplekjes rondom. Bart voorzag alle
aan- en afvoerleidingen voor een verwarmd monoblokzwembad dat met automatische chloordosering steeds
de juiste waterkwaliteit garandeert.
Door te kiezen voor een krachtige tegenstroominstallatie kan de familie ook in het water aan de conditie
werken. Om steeds zorgeloos te kunnen genieten kozen
de eigenaars voor degelijke, natuurlijke verhardingsmaterialen. Bart bekleedde het loungeterras met brede
padoukplanken, onzichtbaar verankerd in de bodem.
Voor een landelijke uitstraling gebruikte hij verouderde
blauwe hardsteen op het hoofdterras dat de look van
de oude Bourgondische dakpannen op het houten
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bijgebouw perfect aanvult. Helemaal achteraan in de
tuin vond de spa een plekje, omgeven door hoge en
lage groenstructuren die zowel sfeer als geborgenheid
verzekeren. Grote en kleine buxusbollen liggen her en
der verspreid in de tuin, aangevuld met bloembollen,
vaste planten, siergrassen, enkele solitaire bomen en
heesters. Sneeuw, regen of zonneschijn, steeds weet de
tuin de bewoners te beroeren. Bart gaf de bodem eerst
een grondige behandeling. Hij verwerkte veencompost
in de plantzones, voegde specifieke meststoffen toe
aan het gazon en gaf een gezonde startvoeding aan
de borderplanten. Het resultaat bleef niet uit, want de
planten staan groen en gezond te pronken.
Ze water geven hoeven de eigenaars nauwelijks te
doen; de tuinberegening is gul wanneer nodig. Aan de
voet van enkele struiken plaatste Bart geluidsboxen. Zo
kunnen de eigenaars altijd in de juiste stemming komen
of hun tuinfeestjes extra opluisteren. En wanneer er
een briesje door de tuin waait, swingen zelfs de planten
mee. Op vakantie gaan? Elke dag dus!

De Vlaamse Tuinaannemer
TUINONDERNEMING MONBALIU bvba
Bart Monbaliu (ontwerp: Bart Monbaliu)

Zeeweg 106 | B-8460 Roksem (Oudenburg)
M +32 (0)478 60 72 17 | info@tuinondernemingmonbaliu.be
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ZILVER 250 – 1000 M2
>> WEKELIJKS HET GRAS AFRIJDEN?
IK NIET MEER …

Jarenlang zag de tuin van deze eigenaars er hetzelfde uit. Hoewel, het gras in vooren achtertuin kleurde steeds geler, de mossen rukten op en de plantenborders
langszij verkeerden in eenzelfde malaise. Tuinaannemer Jean-Claude Vinckier
bracht weer leven en verrassing in hun tuin die er nu jaarrond uitnodigend bijligt.

I

n de voortuin verving hij het grasperk door een
verhoogde border met siergrassen. Deze onderhoudsvriendelijke keuze garandeert ook een goede
doorstart voor het sporkehout dat door zijn fijne takstructuur en bladeren nog zonlicht in de woning toelaat.
Een pad in oerdegelijke Belgische blauwe hardsteen
baant zich een weg door de blauwgroene grashalmen.
Hetzelfde materiaal gebruikte Jean-Claude ook voor
het zonneterras langszij en het ruime terras achter de
woning. Voor de verbrede oprit en alle tuinpaden ging
de keuze naar kleiklinkers van Van de Moortel. Met hun
look en feeling zijn ze de perfecte link tussen de verschillende terrassen.
Oorspronkelijk lag de achtertuin op een lichte helling.
Jean-Claude nivelleerde het perceel en behield twee
niveaus die met enkele traptreden te overbruggen zijn.
Op de tuingrens ving hij de hoogteverschillen op met
stevig verankerde keerwanden en steenkorven. Dat de
bewoners niets merken van het nieuwe niveauverschil,
danken ze aan het ruimtelijk inzicht en de snoeikunsten
van hun tuinaannemer. Hoe diep ook in de tuin, alle
dakconstructies van de veldesdoorns zijn even hoog
gesnoeid. Onderaan deze bomen voorzag Jean-Claude
nog wortelbegrenzers zodat de bewoners niet hoeven

te vrezen dat terrassen en tuinpaden door wortelgroei
worden gelicht. Centraal tegen het hoofdterras kunnen
de eigenaars nu duiken in een L-vormige zwemvijver. Na
enkele warme dagen is het natuurlijk gefilterde water
voldoende opgewarmd voor een zwempartij. En dat
weten ondertussen ook de kinderen uit de buurt.
Jean-Claude creëerde met hagen uit haagbeuk diverse
tuinkamers. Dit moet de eigenaars uitnodigen om jaarrond door de tuin te kuieren en in elk hoekje een andere
sensatie te beleven. Een terras om te ontbijten, eentje
om te zonnen en eentje om achteloos een boek te kunnen lezen zonder gestoord te worden. Een wasdraad
mocht in de tuin ook niet ontbreken. Jean-Claude koos
hierbij niet voor een klassieke opstelling, maar gaf een
artistieke touch aan het geheel.
Een smid smeedde zijn plannen tot ware blikvangers.
Groepen van vaste planten volgen elkaar op in bloei
zodat er elk seizoen iets te ontdekken is. Enkele malen
per jaar dient Jean-Claude zich aan om de hagen en
buxusbollen in vorm te houden. Kleinere onderhoudstaken voeren de eigenaars zelf met plezier uit. Dankzij de
inspanningen van Jean-Claude mocht de grasmaaier
definitief op pensioen, en daar zullen de bewoners geen
traan om laten.

De Vlaamse Tuinaannemer
TUINEN HEDERA

Jean-Claude & Jeroen Vinckier (ontwerp: Jeroen Vinckier)

Meenseheirweg 204 | B-8800 Roeselare
M +32 (0)475 53 10 02 | info@tuinenhedera.be
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BRONS 250 – 1000 M2
>> JIJ ZET DE KRIJTLIJNEN UIT,
WIJ KLEUREN ZE IN

De eigenaars van deze tuin zijn echt zot van planten. Op hun vorige locatie gaven ze
ook tal van kunstwerken en potten een eigen plekje. In dit nieuwe project vroegen ze
aan tuinaannemer Gert Kwanten om hun verzamelwoede in te tomen, maar niet zo
streng dat een sublieme aanwinst geen plaatsje meer krijgt in het geheel.

V

erzameltuinen hebben de neiging na verloop
van tijd dicht te slibben. Dat mocht Gert hier niet
laten gebeuren. Hij begreep dat hij de mensen
een houvast moest bieden door de krijtlijnen uit te zetten
waarbinnen zij hun creativiteit en plantenliefde kunnen
botvieren. Dus bepaalde hij in sommige borders zelf het
volledige groene plan, terwijl hij in andere plantvakken
plaats liet voor nieuwigheden en seizoensbloeiers.
In de voortuin verkozen de eigenaars wintergroene
buxusvormen die de indruk wekken dat bezoekers haast
op een wolkje naar de voordeur zweven. Wat verderop
krijgen de mensen volop de ruimte om het bloemenperk
met nieuwe kleuren en geuren in te vullen. De ruime
oprit in kleiklinkers staat steeds open voor bezoek. De
achtertuin moet voornamelijk rust uitstralen.
Vakkundig schikte Geert een breed hardstenen terras
tegen de woning en legde een groot grasperk dat tot
diep in de tuin reikt. Een verhoogde vijver met koikarpers verzorgt de visuele link tussen beide open ruimtes.
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Een opvallend kunstwerk dat de eigenaar kreeg toen hij
op pensioen ging, maakt een majestueuze landing op
het water. Aan het terras genieten de bewoners vanaf
het voorjaar van een klassieke buxusparterre met geurende lavendel.
Rondom in het zachtgele kiezelveld hebben ze tussen de
taxuskegels nog alle ruimte voor decoratieve potplanten
en kunstwerken. Via een paadje dat doorheen een lage
taxushaag snijdt, kunnen de bewoners dieper de tuin
in gaan.
De halfronde borders bieden de vrouw des huizes rijkelijk bloemen en bloemschikmateriaal in alle seizoenen.
Achteraan beschikken de eigenaars over een landelijk
tuinhuisje waarin ze al hun tuinmateriaal kunnen bergen
en gezellig tafelen. Gerts inspanningen brachten hier
het gewenste resultaat: rust en ruimte, zonder te raken
aan de creatieve hobby’s en liefde voor planten van
de eigenaars. Kortom, een tuin die ademt op het ritme
van zijn bewoners.

De Vlaamse Tuinaannemer
TUINAANLEG GERT KWANTEN nv

Gert Kwanten (ontwerp: Hilde Waelbers-Kwanten)

Kolisbos 9 | B-3910 Neerpelt
M +32 (0)475 69 35 80 | gert@gert-kwanten.be
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GOUD > 1000 M2
>> ALS EEN VIS IN HET WATER …
IN MIJN TUIN!

“Lekker privé genieten van water: water voelen, water zien, water horen … En dat in
een oase van groen. Is dat te doen?” De eigenaars vroegen dit aan de juiste man:
tuinaannemer André Goemaere creëerde voor hen een eigen resort!

D

e privacy was al gegarandeerd door een metershoge cipreshaag, maar door zijn ouderdom
kwamen er onderaan alsmaar meer kalende
plekken. De mensen wisten zich geen raad: de haag
rooien was geen optie, maar wat dan wel? André
gebruikte decoratieve struikmassieven en taxushagen
niet enkel als camouflage maar als mogelijke vervangers mettertijd. Maar niet zonder slag of strijd, want hij
zette al zijn kennis en kunde in om de cipreshaag weer
in volle glorie te herstellen: hij legde een grindpad aan,
zodat het onderhoud ervan gemakkelijker en efficiënter
kon, diende de nodige voedingsstoffen toe en snoerde
ziekten in de kiem. De eigenaars halen opgelucht adem
nu de haag nagenoeg helemaal hersteld is.
Buiten het zalige, azuurblauwe zwembad kreeg André
carte blanche om hun dromen waar te maken: meer
zitruimte om ook rond het zwembad te genieten van de
waterpret, een praktisch tuinhuisje met karakter en een
dak boven het bubbelbad zodat ze ook bij slecht weer
lekker lang kunnen relaxen in het warme bruisende water. André startte met de voorbereidende grondwerken
(belangrijk als je de planten een goeie start wil geven!)
maar stootte meteen op een serieus probleem: een
fundering van een eerdere woonst zat nog in de grond!
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In overleg werd van de nood een deugd gemaakt want
de eigenaars lieten meteen nieuwe nutsleidingen mee
ingraven. André verstaat de kunst om tuineigenaars het
jaar rond te verrassen met telkens iets bijzonders: het
wintergroene geraamte van enkele bomen, decoratieve
struiken en lage taxushagen maken dat de tuin nooit
dood oogt. In de lente raakt men maar niet uitgekeken
op de talloze bolgewassen die als kleurrijke verfkwasten
boven de siergrassen uitsteken. De grillige vormen van
solitaire struiken en bomen zorgen vooral in de zomer
voor een spel van licht en schaduw en in het najaar
toveren zij de mooiste herfstkleuren.
Omdat water zo belangrijk is voor de eigenaars, zorgde
André dat ze niet alleen vanop het nieuwe, ruimere
hardhouten terras, maar zelfs vanuit de woonkamer
kijken op een strakke waterval in ruwe blauwe hardsteen, vervat in het groen. De waterstraal kan trouwens
mooi worden opgelicht met energiezuinige ledverlichting. Een feeëriek schouwspel als je ’s avonds na een
lange dag met een heerlijk glaasje wijn wat uitblaast …
En uitblazen kan beslist in deze tuin, want naast het
scheerwerk van de hagen dat ze twee keer per jaar
met een gerust hart overlaten aan André, is het onderhoud minimaal …

De Vlaamse Tuinaannemer
VIRIDIS bvba

André Goemaere (ontwerp: André Goemaere/Kris Van Cauter)

Maandagstraat 12 | B-9660 Brakel
M +32 (0)478 39 32 22 | info@viridis.be
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ZILVER > 1000 M2
>> NIET SIMPEL, MAAR HET KAN …
EEN GROENE TUIN IN DE DUINEN!

Al lang verlangden de opdrachtgevers naar een eigen plekje aan zee. Na jaren
vruchteloos zoeken vonden ze een gepast perceel in de duinen. Maar wie duinen
zegt, zegt zand. En op een arme zandgrond een frisgroene tuin creëren vraagt een
professionele aanpak. Tuinaannemer Rik Logghe doorstond met glans deze uitdaging.

V

ooraan kunnen bezoekers hun wagen parkeren op het ruime en stevige grasvlak naast de
woning. Rik koos vaste planten die perfect het
harde kustklimaat kunnen weerstaan. In de voortuin
omsloot hij een border met wuivend helmgras met
hagen van olijfwilg die weinig snoeiwerk vragen.
Belangrijk voor de eigenaars was dat ze zowel voor als
achter de woning gezellig konden tafelen in openlucht.
Als verharding voor de terrassen en verbindingspaden
kon Rik beschikken over blauwe hardsteen die in een
vorig leven al uitgebreid zijn degelijkheid had bewezen
want de tegels dienden jarenlang als speelplaats voor
hinkelende en knikkerende kinderen uit de buurt. Een
breed pad langs de woning leidt naar twee terrassen
die symmetrisch links en rechts in een oksel van de
woning liggen. Telkens bieden enkele strak geschoren
liguster haagblokken ruggensteun en Rik effende het
hellende grasperk zodat de eigenaars gemakkelijk een
plaatsje vinden voor hun ligstoelen.
Langszij daalt het graspad nog af naar een lager niveau
achteraan in de tuin, waar een dubbele rij leilindes de
achterliggende gebouwen camoufleert en tevens een

koele promenade biedt aan de eigenaars. Een centrale
uitsnijding in de halfhoge omringende ligusterhaag
geeft extra diepte aan de tuin en nodigt via enkele
treden uit om te rusten op een bankje in de schaduw.
Enkele solitaire bomen, die Rik stevig aansnoerde om
de felle zeewind te trotseren, kregen aan hun voet het
gezelschap van een grondspot. Wanneer bij valavond
de grillige takken worden opgelicht, kan de sfeer niet
meer stuk.
Tegen de zijgevels mogen de witte bloemen van een
klimhortensia de zon opzoeken. Twee leiappels versterken nog het authentieke karakter van de woning
en bieden in het najaar de eigenaars een appeltje voor
de dorst. Enkele keren per jaar geeft de tuinaannemer
met de snoeischaar en een juiste bemesting de tuin
een verjongingskuur. Wanneer de hoge leibomen een
stevig geraamte hebben, mogen de ondersteunende
bamboestokken worden verwijderd. Ook kennissen en
vrienden van het gezin genieten graag van de rust en
de geborgenheid van deze tuin. En bij een koel glaasje
cava nog een eigen druifje meepikken van op het terras,
wie kan daaraan weerstaan?

De Vlaamse Tuinaannemer
TUINEN RIK LOGGHE

Rik Logghe (ontwerp: Olivier Standaert)

Zedelgemsestraat 18 | B-8020 Ruddervoorde
M +32 (0)496 10 05 87 | tuinenriklogghe@skynet.be
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BRONS > 1000 M2
>> HET PLAATJE HUIS-TUIN
MOET KLOPPEN

De eigenaars van deze tuin in het Bornemse gehucht Wintam wensten een tuin die
perfect in harmonie is met de woning. Dat vertaalt zich in het gebruik van rustieke en
duurzame materialen. Hoge leibomen en wintergroene structuren versterken nog het
statige karakter van de woning.

D

e voortuin moest vooral praktisch en onderhoudsvriendelijk zijn. In het brede grindpad dat
naar de ruime parking leidt, verwerkte Tom een
dun laagje cement. Zo blijft het oppervlak zeer stevig
en plakt het niet aan de schoenen. Links en rechts ligt
state-of-the-art kunstgras dat amper van echt te onderscheiden is. Omwille van de zuidelijke ligging mislukten
alle pogingen om een natuurlijk grasperk aan te leggen.
De eigenaars zijn nu blij met de naturelle uitstraling
en het altijd groene karakter van hun grasperk. De
imposante notenboom, 10 jaar geleden nog piepklein,
ontvangt nu als deftige butler elke gast.
Achter de woning speelt het gezinsleven zich af in en
om de zwemvijver. Om op gelijk niveau met de leefruimte te komen, verhoogde Tom het terras met bijna
een meter.
Een geraamte van stevige houten wanden die hij diep
in de grond inwerkte, moet het immense gewicht van
de opgehoogde grond torsen. Twee op maat gemaakte
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inox buizen brengen zuurstof en leven in het water,
waarin één klein goudvisje huist dat dikwijls het gezelschap van de kinderen krijgt. Terwijl zij in het water
ploeteren of voetballen op het achtergelegen grasperk,
kunnen de ouders vanuit de hoogte op een tweede terras toezicht houden.
En wanneer de kinderen in bed liggen, volgt hun nachtelijke plons in het verfrissende water, waarna ze zich kunnen warmen aan een infrarood verwarmingselement in
de pergola.
Tom maakte trouwens een meesterwerk van de esdoornhagen in het lagere achterste tuingedeelte. De
haag maakt er een golfslag van 2 tot 3 meter hoog. Stel
dat dit gezin op latere leeftijd, wanneer de kinderen hun
eigen stek hebben gevonden, ook dit achterste tuindeel
een nieuw elan willen geven, dan effende Tom al het
pad met een hellend vlak uit kleiklinkers waarlangs de
tuinmachines kunnen aan en af rollen om weer nieuwe
tuindromen waar te maken.

De Vlaamse Tuinaannemer
TUINAANLEG DE PAUW bvba

Tom De Pauw (ontwerp: Tom De Pauw)

H. Muyshondtstraat 54 | B-2880 Wintam (Bornem)
M +32 (0)475 51 19 06 | tom@tuinaanlegdepauw.be
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GOUD JONG TALENT
>> WAPPERENDE MANEN
TOT AAN ONS TERRAS

Het woord ‘paardenliefhebbers’ zegt hier nog te weinig, want heel de buitenomgeving
staat in het teken van deze edele viervoeters. De eigenaars charterden tuinaannemer Stijn
Phlypo die de paarden via een vernuftige ingreep haast tot vlak bij de woning bracht.

O

mdat de tuin een intensief gebruik wachtte,
opteerden de eigenaars op aanraden van hun
stielman resoluut voor slijtvaste materialen die
de tand des tijds kunnen doorstaan. Voor de woning
voorzag Stijn twee brede klinkertreden die een extra
accent moeten leggen naar de voordeur in de massieve
toegangspoort. Halfhoge hagen met inheemse planten
leggen een groene sluier om het perceel en kunnen binnen enkele jaren ook dienen als kaphout.
Een brede parking in kasseien langs de straatkant was
nodig voor de vele bezoekers, die veelal de liefde voor
paarden delen en via een brede houten toegangspoort
de ruime binnenkoer oplopen. Transportwagens en
tractoren hebben er volop ruimte om alle materialen
van en naar de hooizolders te voeren. Een schijnbaar
hardhouten poort naast de voordeur biedt toegang tot
een terras voor de woning. Laat je niet misleiden, want
deze duurzame poort liet Stijn speciaal vervaardigen
uit metaal en vakkundig omkleden met hardhouten
stroken. Langszij loopt een graspad, verstevigd met
honingraatstructuren, naar de achterliggende tuin.
Daar kunnen de bewoners van op een breed terras
genieten van de paarden. Een exclusieve meerstammige Parrotia persica kreeg er een centrale ereplaats.
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De grillige takken en uitbundige herfstkleuren zijn een
streling voor het oog. Het brede gazon achter de woning
lijkt naadloos over te gaan in de paardenweide. Op het
eerste zicht staat geen enkele afsluiting de paarden in
de weg. Om deze optische illusie te bereiken, verwerkte
Stijn een aha in het landschap. Hij groef een gracht die
aan de kant van de woning wordt tegengehouden door
een betonnen muur.
Zo ontstaat een voor de bewoners onzichtbare barrière
die de paarden in de weide houdt. Ook de natuurlijke
zwemvijver maakt deel uit van deze optische illusie.
Bijzonder hieraan is dat Stijn op vraag van de vrouw des
huizes onder water een plage voorzag. Deze ondiepe
zone – circa 20 centimeter lager dan het waterniveau
– is een warme onderwaterzit- en ligplaats voor wie
niet van zwemmen houdt, maar toch het watergevoel
wenst. Achteraan lieten de eigenaars een goed verlichte
eb- en vloedpiste aanleggen. Door zijn zelfregulerende
eigenschappen heeft de ondergrond altijd de gewenste
vochtigheid en riskeren de paarden aanzienlijk minder
blessures. Voor toeschouwers voorzag Stijn ook een
bank langszij en een poolhouse met overdekt terras.
In deze tuin komt iedereen, zowel mens als dier, aan
zijn trekken.

De Vlaamse Tuinaannemer
STIJN PHLYPO TUINDESIGN

bvba

Stijn Phlypo (ontwerp: Geert Bossaert)

Gitsbergstraat 129 | B-8830 Gits
M +32 (0)472 87 47 37 | info@stijnphlypotuindesign.be
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ZILVER JONG TALENT
>> WIJ WORDEN ELKE DAG
IN DE BLOEMETJES GEZET

Hij is nog maar net van school wanneer tuinaannemer Stephen Provoost in contact
komt met de eigenaars van een buitenverblijf in de polders. In een symfonie van
kleuren creëert hij een onderhoudsvriendelijke tuin waarvoor de eigenaars hem de
grootste onderscheiding verlenen. Ervaring is beslist een meerwaarde, maar in jong
talent kan ook een meester schuilen.

D

e eigenaars wensten een tuin barstensvol bloemen, met een zuiders gevoel en een open blik
op het omringende landschap. Voor de bloemrijke beplanting hield Stephen rekening met standplaats
en ondergrond. Waar nodig voegde hij meststoffen en
waterhoudende korrels aan de grond toe. Langs de woning kregen de eigenaars een geurige laan van lavendel. Lage wintergroene hagen geven de tuin jaarrond
structuur en eenheid. Samen met het natuurstenen pad
en terras zijn zij de vaste waarden in deze tuin.
Naast het charmante bakhuis in de voortuin kunnen
de eigenaars een pad in boomschors volgen, tussen
kleurrijke borders en geurende bloemeneilanden, waar
zachtroze en lila de boventoon voeren. Boomschors
legde Stephen ook tussen de onderhoudsarme planten
waardoor de grens tussen pad en beplanting haast
lijkt te vervagen. Een subtiele metaalrand houdt alles
netjes binnen de perken. Op verzoek van de eigenaars
snoeide Stephen links en rechts van het bakhuis een

boogvormige vista in de bestaande meidoornhaag.
Zo hebben de mensen vanuit de woning een adembenemend zicht op de omringende weilanden. In een
hoek van de voortuin liet Stephen plaats voor een halfverhoogde moestuin die plaats biedt voor een ruime
keuze aan groenten en kleinfruit. Langszij verzachten
siergrassen de overgang naar het nabije weiland.
Achteraan wensten de eigenaars de bestaande boomgaard te behouden.
De oude stammen zijn als de stijlen van een raam dat
uitzicht biedt op de landelijke omgeving. Vanaf de lente
gonst de tuin van de bedrijvigheid en insecten vliegen
dan af en aan om de rijkelijk aanwezige nectar te verzamelen. Alles in deze tuin is rozengeur en maneschijn,
want de planten vragen een minimaal onderhoud en
Stephen komt driemaal per jaar langs om de hagen
in vorm te houden en de planten nieuwe groeistimuli
te geven. Dankzij hem beleven de eigenaars de zoete
Provence dichtbij huis.

De Vlaamse Tuinaannemer
TUINAANLEG STEPHEN PROVOOST

Stephen Provoost (ontwerp: Stephen Provoost)

Ter Lo 64 | B-8310 Sint-Kruis (Brugge)
M +32 (0)477 19 11 38 | info@stephenprovoost.be
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BRONS JONG TALENT
>> DE BOOG KAN NIET ALTIJD
GESPANNEN STAAN

Nadat ze hun het interieur grondig hadden gerenoveerd, vroegen de opdrachtgevers
aan tuinaannemer Jeroen Maes om ook de tuin een nieuw elan te geven. Met
een strak budget toverde hij het perceel om tot een multifunctionele buitenkamer
waar de bewoners zowel hun groene vingers als hun verlangen naar wellness verder
kunnen ontplooien.

B

ij aanvang van de werkzaamheden rooide Jeroen
de meeste beplanting in de tuin. Enkele solitaire
bomen paste hij in in het nieuwe plan. Ook een
aantal vaste planten (rhododendrons, buxus, camelia,
pioenen) kuilde hij op om ze in een latere fase een
nieuwe plek te geven. En dat scheelt op de rekening. De
eigenaars kozen daarbij voor jonge aanplanten, goedkoper in aanschaf en zo kunnen ze hun tuin zien verder
groeien en evolueren. Om alle planten een goeie start te
garanderen, voegde Jeroen een aangepaste bemesting
en tuinbouwcompost toe.
Een lage taxushaag vormt de scheiding tussen gazon
en groentetuin. Daar kunnen de eigenaars zowel achter
glas als in openlucht hun eigen groenten kweken. In de
organisch gevormde border langs het gazon kregen
de oorspronkelijke rododendrons een nieuwe thuis.

| 28 | De Vlaamse Tuinaannemer 2013–2014 |

Achteraan legde Jeroen een hardhouten pad rond het
tuinhuis dat op termijn – uitgerust met verschillende
wellnessfaciliteiten – een oase van herbronning moet
worden. De tuindouche staat al klaar, dichtbij een beschut hoekje waar later de tuinspa komt te staan.
Tijdelijk bedekte Jeroen het dragende grondvlak met
een kunststof grasmat. Zo kunnen de bewoners op
eigen krachten de metamorfose van inspannen naar
ontspannen verder vorm geven en hun tuin laten
meegroeien met hun wensen en verlangens. Een meer
dan geslaagde samenwerkende vennootschap kunnen we dit noemen waarin eigenaars en tuinaannemer
samen een groene ruimte kneden. En Jeroen wist,
ondanks zijn jonge leeftijd, het oorspronkelijke tuinplan
van de eigenaars bij te sturen naar een beter en meer
verantwoord ontwerp.

De Vlaamse Tuinaannemer
GROEN ATELIER

Jeroen Maes (ontwerp: Inge Van Heyst)

Molenstraat 112 | B-2970 Schilde
M +32 (0)499 31 89 97 | info@groen-atelier.be
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GROEN KLEURT GOUD
>> VAN 'S MORGENS TOT 'S AVONDS
MET DE ZON OP HET GEZICHT

De eigenaars van dit smalle, langgerekte perceel hadden een goedgevuld verlanglijstje
voor tuinaannemer Christof Ivens. Een moestuin mocht niet ontbreken, maar het gezin
wenste ook op elk ogenblik van de dag van het goede weer te genieten. Kon Christof
eventueel ook een berging voor het brandhout voorzien? En een serre? En misschien
nog een vijvertje met koivissen?

C

hristof stond hier voor een moeilijke opdracht.
Enerzijds wensten de eigenaars tal van nieuwigheden in hun toch wel smalle tuin. Anderzijds
kon hij in deze gesloten bebouwing enkel via een
achterliggend grasland het perceel bereiken. Over enkele honderden meters legde hij een stevig rijpad aan
tot diep in de tuin waar hij tabula rasa maakte met de
bestaande beplanting. Vlakbij de woning installeerde
hij een nieuwe regenwaterput, ideaal om goedkoop alle
planten en groenten water te geven.
Christof plaatste stopcontacten en kraantjes tegen de
schuttingen langszij of voorzag handige nutspaaltjes tot
diep in de tuin. De houtberging kreeg een plekje bijna
tegen de woning. Vanuit de leefruimte op het eerste
verdiep kijken de eigenaars uit over het groendak ervan
– een prachtige én verrassende vondst van Christof! – en
vanuit de zithoek op het hardhouten terras over de diepe
koivijver met filterzone bewonderen ze de klimrozen, die
dit houthok decoreren. Zowel links als rechts kunnen de
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eigenaars via een pad met VdM kleiklinkers rond het
levende water. Een tweede terras in Oosterse blauwe
hardsteen bevindt zich aan het eind van de waterpartij.
Of kiezen de eigenaars voor een derde zonneterras dat
aanleunt tegen de moestuin? Christof gaf hen keuze te
over om te ontspannen. Waar nodig voorzag hij houten
tuinpanelen om de privacy te garanderen. Naar achteren
toe kunnen de eigenaars over de tuinschutting heen nog
steeds een gezellige babbel doen met de buren.
In de borders langs het tuinpad genieten de mensen
van een gevarieerde beplanting in diverse groentinten
en bloeivormen. Langs de zonnekant rijpen allerhande
leifruitvariëteiten. Bij valavond, wanneer het moestuinieren in open lucht of onder glas zijn vruchten heeft
afgeworpen, kunnen de eigenaars langs verlichte paden
achteraan tot rust komen op een houten terras met de
laatste stralen van de ondergaande zon op hun huid.
Je leeft immers niet alleen om te werken en dat heeft
Christof hier vakkundig bewezen.
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GROEN KLEURT ZILVER

MET LIEFDE VOOR GROEN
Met dit goed-gevoel-tuintje etaleert Christof een ideale combinatie van siergroen en nutsgroen.
Een aantal mooie of bijzonder planten pikken we er even uit voor u …

1

1. Astrantia major of Zeeuws Knoopje is prachtige vaste plant die bestaat in vele vormen. De eigenlijke soort heeft witte bloeihoofdjes, maar er bestaan vormen met roze en zelfs rode bloemen.
Normaal zijn de gelobde bladeren, die aan de basis van de bloeisteel gegroepeerd staan, groen,
maar er bestaat ook een vorm met witbont blad. Kortom, voor elk wat wils. Hou er rekening mee
dat de planten zich goed kunnen uitzaaien, al kennen we niemand die hiertegen bezwaar zal maken.

>> AL ONZE ZINTUIGEN
GEPRIKKELD

2. Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ is misschien best te om-schrijven als een reuzevorm van
het vergeet-mij-nietje, in dit geval met zilver bepoederd blad met groene nerven en rand.Opgelet,
soms zal de plant groene scheuten maken en die moet je zo snel mogelijk verwijderen.

2

3. Hakonechloa macra is een heldergroene grasachtige met tot 8 mm brede bladeren die in de
herfst een rode tint kunnen krijgen. In de winter verliest deze zodevormende plant zijn bladeren.
De meest gekende variëteiten, bijv. ‘Aureola’, dragen bonte bladeren.
4. Pulmonaria ‘Blue Ensign’ is een krachtig groeiende vorm van Longkruid. De intens donkergroene bladeren hebben geen witte vlekken zoals andere vormen van Longkruid. De bloemen zijn
zeer mooi, felblauw tot blauwviolet van kleur. Deze variëteit is een van de mooiste vormen en zeker
één van de meest blauwe. Een aanrader!

3

5. Pyrus ‘Doyenné du Comice’ is een lekkere handpeer die wel al kennen sinds het midden van
de negentiende eeuw. Deze zoete en sappige peer met een aromatische smaak is gevoelig voor
beurtjaren, d.w.z. dat hij het ene jaar veel vruchten draagt en het volgende jaar haast geen. Door
elk jaar goed de jonge vruchten te dunnen kan je dit voorkomen. Deze vorm is in principe zelfbestuivend, maar kruisbestuiving met bijvoorbeeld een ‘Conference’-peer geeft meer vruchten.

4
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Al 25 jaar brachten de eigenaars van deze stadstuin veranderingen aan in hun groene
project maar de vele kleine aanpassingen brachten niet het gewenste resultaat. Tijd
om tuinaannemer Bert Bauwens in te schakelen om hun perceel om te toveren tot
een intiem stadstuintje.
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I

n overleg kozen ze voor een totale make-over want
de eigenaars hadden immers graag een groter terras aan huis, een vaste stek voor hun ligzetels en
wintergroene structuren die weinig onderhoud vragen.
Zo’n 2,5 jaar geleden startte Bert met de aanleg. Eerst
rooide hij de volledige beplanting. Zo verdween de uit
de kluiten gewassen atlasceder van het achterplan en
maakte hiermee plaats voor een stemmig tuinhuisje
met overdekt terras. Omdat de kinderen toch al enige
tijd niet meer op de trampoline sprongen, mocht die
plaats ruimen voor een lage border met rozen en een
hoog groen scherm van beuk op stam, een natuurlijk
anti-inkijk-systeem.
Alle zintuigen weet Bert te prikkelen bij de eigenaars.
’s Zomers voelt de grasmat zacht en koel aan tussen

MET LIEFDE VOOR GROEN

het vergrote terras in blauwe hardsteen en het zonneterras terwijl de bedwelmende geur van de klimrozen
tegen de houten tuinpanelen hun neusgaten vult. Het
oog komt alle seizoenen aan zijn trekken met de drie
vierkante plantbakken uit cortenstaal, een materiaal dat
ze in strakke stroken verder in de tuin nog tegen komen
in combinatie met de verhardingsmaterialen.
En vanuit de woning, maar vooral van op het terras
ervaren de eigenaars de rust van het klateren van een
waterval die ze bij valavond kunnen bijlichten. Heel de
tuin is trouwens voorzien van esthetische en functionele lichtpunten. Een druk op de knop van de afstandsbediening zorgt ’s avonds voor een intieme sfeer,
waarin ze nog lang na valavond kunnen genieten van
hun tuin.

Ondanks de prachtige, grote moeraseik (Quercus
palustris) van de buren, die onze tuinaannemer prima
benut als decor, is dé ster in deze tuin onbetwistbaar een
esdoorn, meer bepaald de Acer palmatum ‘Sangokaku’,
maar ook de rozen dragen meer dan één steentje bij.

1

1. Acer palmatum ‘Sangokaku’ luisterde vroeger naar
de naam ‘Senkaki’. Opvallend zijn de koraalrode jonge
takken die zorgen voor een prachtig winterbeeld. De
struik wordt zo’n vijf tot zes meter hoog en circa vier meter breed. Het jonge blad is geelgroen, kleurt later groen
en in de herfst wordt het geel.
2. Rosa ‘Awakening’ is een roze bloeiende gevulde
klimroos die herbloeit. Ze wordt tot 4 meter hoog en
heeft een zachte geur. Deze roos is ontstaan als mutant
van de gekende ‘New Dawn’.
3. Rosa ‘Fortissima’ is een doorbloeiende klimmende
moschata-hybride. Ze draagt kleine, enkele bloemen in
grote trossen. De kleur is roze met een wit hart. Het blad
is dan weer roodachtig bruin met overhangende takken.
De plant wordt ongeveer twee meter hoog. Dit is een van
de rozen van de befaamde Belgische rozenveredelaar
Louis Lens.

2

3

4. Rosa ‘Gruss an Aachen’ ontstond in 1909 en staat
mee aan de basis van de Floribundagroep. Ze wordt een
kleine meter hoog en draagt vanaf juni tot 8 cm grote gevulde bleekroze bloemen. Deze roos heeft een lichte geur
en bloeit tot de bladeren vallen.
4
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GROEN KLEURT BRONS
>> WAAROM WACHTEN
OM TE GENIETEN?

Al lang droomde de eigenaar in de Limburgse fruitstreek van een grote landschapstuin
met bergrivier en gestileerde groene accenten. En omdat hij pas op gevorderde leeftijd
aan deze droom begon, koos hij meteen voor grote planten. Hij wilde geen jaren meer
wachten op wat hij al zo lang voor ogen had. Tuinaannemer Willy Reynders begreep
hem volkomen, puurde zijn inspiratie uit het Oosten en creëerde een rustgevende
kijktuin om u tegen te zeggen. Ook de ruime parking moest dat gevoel van vrijheid
en ruimte weerspiegelen.

H

et was een zegen dat Willy hier goed kon samenwerken met de huisarchitect. Alle leefruimtes en
een grootse koivijver bevinden zich immers op
een hoger niveau. Glaspanelen zorgen voor beschutting tegen de wind en versterken het veiligheidsgevoel.
Daardoor gaat het ruimtegevoel haast naadloos over in
de rest van de tuin en voelt de bewoner zich maximaal
verbonden met de groene omgeving.
Vermits de eigenaar een stille genieter is en alles
liever van op een afstand bekijkt, moest Willy werken
met grote gebaren in het landschap. Het bleek niet zo
eenvoudig om een bergriviertje aan te leggen in deze
hellende tuin. In plaats daarvan gaf Willy de voorkeur
aan drie afzonderlijke vijvers op verschillende hoogtes.
Deze verbond hij onderling met elkaar via lange kiezelstroken en zwerfkeien. Alsof het om de uitgedroogde
bedding van een rivier gaat. Elke waterpartij kreeg het
gezelschap van een opvallend kunstwerk. Zo kijkt de
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bewoner achteraan op wilde zwanen (brons met witte
emaillaag) die lijken op te stijgen vanaf de waterkant.
Tegen de tuingrens zorgen gevarieerde hagen voor
de nodige privacy. De beplanting oogt als meesterlijke
kunstwerken die zich hebben opgericht tussen de keien
en aan de randen van het perceel.
Vanaf de woning hebben de eigenaars een goed zicht op
diverse bordereilanden met een bonte verzameling van
zuilvormen, bollen, treurende en grillige groenstructuren. De bladkleuren gaan van lichtgroen tot donkergrijs,
maar in de herfst voeren geel en rood de boventoon.
Enkele robotmaaiers zwerven onafgebroken over het
gazon en houden het gras gemillimeterd. Achteraan in
de tuin wenste de eigenaar een grote fruitboomgaard
met tal van fruitvariëteiten. Op termijn wil hij nog een
ruime zwemvijver die Willy met kennis en kunde beslist
vlot in het geheel zal passen, want dat is wat hij tot nog
toe al perfect deed: zijn dromen waarmaken …
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MET LIEFDE VOOR GROEN
Heel wat bomen werden in groot formaat aangeplant.
Het meest opvallend zijn de Japans geïnspireerde snoeivormen, waarbij vooral de coniferen zeer geslaagd zijn.

1

2

2

4

DE VLAAMSE TUINAANNEMER
KAN U AL DIT MOOIS VOORSCHOTELEN
DANKZIJ DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN:
VLAM
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

1. Acer palmatum ‘Shishigashira’ lijkt op een uit de
kluiten gewassen bonsai, zo dicht staan de twijgen en
de bladeren. Deze bonsai is een trage groeier die na
tien jaar hooguit 150 cm hoog is. Hij is goed winterhard
en gezond.
2. Parrotia persica of Perzisch ijzerhout is lid van de
familie van de toverhazelaars (Hamamelidaceae). De
glanzende bladeren krijgen bij het uitlopen een rode rand.
In de herfst verkleuren ze prachtig van geel naar rood.
De onopvallende bloei in het vroege voor-jaar bestaat bij
nader inzicht uit een groep baksteenrode meel-draden
en is eigenlijk best mooi. Deze boom wordt vijf tot zeven
meter hoog.
3. Sequoiadendron giganteum of mammoetboom is
een zeer grote conifeer met dikke bast die je gerust eens
met je vuist mag bekloppen. Het doet geen zeer, en
vandaar ook de volksnaam Boksboom. Bij ons worden
het dan wel niet de giganten zoals in de VS, maar groot
zijn ze zeker en daarmee niet echt bestemd voor een
kleine tuin.
4. Stewartia pseudocamellia is een prachtige kleine
boom die het beste combineert van een verfijnde
plataan met de bloemen van een Camellia sasanqua.
In de herfst krijgen de bladeren prachtige gele en rode
kleuren. Kortom, een absolute schoonheid die veel meer
toegepast zou moeten worden in onze tuinen. Deze
boom is goed winterhard, al kunnen jonge planten soms
winterschade tonen.
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ARBOR - Boomkwekerij gespecialiseerd in grote maten - Hulshout - T +32 (0)16 68 97 40
F +32 (0)16 68 97 41 - info@arbor.be - www.arbor.be | DISAGHOR- DOCKX & CO - Toeleverancier
voor groenvoorziening, tuin- en vijvercentra, tuinaanleg, boomkwekerij - Ruiselede/Mechelen/
Munsterbilzen - T +32 (0)51 40 31 42 - info@disaghor.be - www.disaghor.be | FRANKEN
Graszoden - Mol - T +32 (0)14 38 90 90 - F +32 (0)14 38 90 99 - info@frankenagro.be
www.frankenagro.be | GREEN EXPO - Vakbeurs voor groenprofessional in FLANDERS EXPO
(Gent) op 21-22-23 september 2014 - T +32 (0)9 241 92 11 - F +32 (0)9 241 93 25 - greenexpo@artexis.com - www.green-expo.be | GREEN SUPPLY® - Boomkwekerij en groothandel
planten - Gistel - T +32 (0)59 27 81 89 - F +32 (0)59 27 68 38 - info@greensupply.be
www. greensupply.be | HERPLANT bvba - Buxus en Taxus in alle maten en vormen - Beerse
T +32 (0)14 61 20 52 - F +32 (0)14 61 75 45 - info@herplant.be - www. herplant.be
HOUTMEYERS - Boomkwekerijen - Eindhout-Laakdal - T +32 (0)14 86 74 00 - F +32 (0)14 86
74 16 - info@houtmeyers.be - www. houtmeyers.be | MONTAUBAN bvba - Tuinbouwmaterialen
Nieuwkerken-Waas - T +32 (0)3 777 96 95 - F +32 (0)3 777 97 43 - info@ montauban.be
www.montauban.be | SOLITAIR - Kwekerij van karaktervolle planten, haagstructuren in grote
maten, meerstammige en hoogstammige solitairs, diverse strak gesnoeide vormen - Loenhout
T +32 (0)3 313 95 99 - F +32 (0)3 313 61 85 - info@solitair.be - www. solitair.be | STONE&STYLE
by EBEMA - Bestratingsmaterialen in beton - Zutendaal/Rijkevorsel - T +32 (0)89 61 00 11
F +32 (0)89 61 31 43 - info@stone-style.be - www.stone-style.be | STONE WEST nv - Natuursteen
Olsene - T +32 (0)9 338 77 73 - F +32 (0)9 388 91 13 - info@stone.be - website: www.stone.be
TORO EUROPE - Gazonmaaiers en irrigatie - Oevel - T +32 (0)14 56 29 60 - F +32 (0)14 58 19 11
info@toro.be - www.toro.be | VAN DYCK MARCEL BELGIUM - Tuinmachines - Houtvenne
T +32 (0)16 69 91 56 - F +32 (0)16 69 62 53 - info@vandyck.be - www.vandyck.be
WILLAERT - Boomkwekerij gespecialiseerd in groot assortiment - Roeselare - T +32 (0)51 24 13 44
F +32 (0)51 24 11 40 - info@willaert.be - www.willaert.be
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DCM, DE CEUSTER MESTSTOFFEN is dé partner die met gespecialiseerde producten zoals meststoffen, bodemverbeteraars en graszaadmengsels altijd de beste oplossing biedt voor een tuin in super
conditie en in het bijzonder voor gazons.
Grobbendonk
T +32 (014)25 73 57 | F +32 (0)14 25 73 52
dcm@dcm-info.com | www.dcm-info.com

Hier vindt u kwaliteitsvolle kleiklinkers die elke tuin een extra dimensie
kunnen bieden! Ze zijn bijzonder duurzaam, gemakkelijk te combineren met andere materialen en passen door hun natuurlijke karakter in
elke omgeving.
Oudenaarde
T +32 (0)55 33 55 66 | F +32 (0)55 33 55 70
info@vandemoortel.be | www.vandemoortel.be

Dé innovatieve leverancier van kwaliteitsvolle tuinverlichting, die
waar gewenst ook projectbegeleiding biedt.
Bonheiden
T +32 (0)15 51 85 34
info@fosfari.be | www.fosfari.be

Deze zwembadbouwer denkt met u mee vanaf het concept tot de
eerste duik en hun inbreng beperkt zich niet tot de randen van het
zwembad. Zij zijn met u bekommerd om het totaalplaatje.
Wortegem-Petegem / Tessenderlo / Overijse
T +32 (0)55 390 390
info@willynaessens.be | www.willynaessens.be

