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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!
Je merkt het meteen: wie een tuinaannemer onder de arm neemt, kan rekenen op een
prachtig eindresultaat.

H

et promotieproject “De Vlaamse Tuinaannemer”
werd 19 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 vijfkoppige jury onder
het voorzitterschap van groenauteur en radiopresentator
Ivo Pauwels de winnaars. De jury telt verder nog tuin- en
landschapsarchitect Francis Broos, een man met een
uitgebreide botanische kennis, Rik Olivier, iemand uit
de boomkwekerssector, Lucien Verschoren en een
tuinaannemer die al meermaals laureaat was, Bart Janssen.
De winnende tuinen die je hier zal zien, bewijzen de kwaliteit

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.

van de professionele tuinaannemer, en dat is uiteraard de
doelstelling van het project “De Vlaamse Tuinaannemer”.

E

en ecologische tuin, een Japanse tuin of een strakke
tuin … Je tuinaannemer kan in elke specifieke
situatie de haalbaarheid inschatten. Hij laat de
verschillende functies van je tuin mooi aan bod komen. 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.
Bovendien kan je de aanleg van een tuin ook spreiden
in de tijd: dan voegt je tuinaannemer elk jaar nieuwe

Wie zoekt, die vindt…
de ideale tuinaannemer voor jouw tuin!
Als je een bekwame, professionele tuinaannemer wil
contacteren, zijn er drie wegen om dat te doen: of
rechtstreeks een tuinaannemer contacteren; of surfen
naar www.tuinaannemer.be, de site van VLAM; of een
beroepsfederatie aanspreken. Die kan je in contact brengen
met de aangewezen tuinaannemer voor jou en bovendien
kan 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 jou als klant en de
professionele tuinaannemer. Doe gerust een beroep op
hen, zij zijn er ook voor jou.

Je tuin is keihard genieten
Ga gerust eens kijken op de vernieuwde
website tuinaannemer.be: je vindt er
alles over de tuinaannemer, en volop
tuinideeën en tuinadvies, maar vooral ook
de tuinaannemer in je buurt. Wie je ook
kiest, ze zorgen er stuk voor stuk voor dat
je tuin keihard genieten wordt.

VTA PUBLIEKSPRIJS 2015
BELGISCHE FEDERATIE GROENVOORZIENERS

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

WI NNA

15

ONZE MEDIAPARTNERS:

Elk jaar bekroont de wedstrijd “de Vlaamse
Tuinaannemer” de mooiste tuinen van Vlaanderen.
Dit jaar wordt er voor het eerst ook een Publieksprijs
uitgereikt. Uit de 15 genomineerden
werden de mooiste tuinen gekozen
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elementen toe. Daarnaast bepaalt de materiaalkeuze en
de plantenmaat mee de kostprijs. Uiteraard geldt hier:
hoe vroeger je je tuinaannemer contacteert, hoe beter
de planning en hoe hoger je rendement. Schakel hem
bijvoorbeeld in wanneer je begint te bouwen. Dan kan je
je planten twee maten kleiner aankopen, en zijn ze mooi
gegroeid wanneer je huis af is! Ook in een latere fase,
bijvoorbeeld voor onderhoud, contacteer je je tuinaannemer
best zo vroeg mogelijk in het proces. Een goede regel
hiervoor: contacteer hem een seizoen op voorhand voor
een afspraak.

DE WAARDE VAN GROEN
IN ONS LEVEN
We houden van groen. En dat heeft zo
z’n redenen. Groen heeft namelijk een
duidelijke impact op ons algemeen
welzijn! We voelen ons beter mét groen
in de buurt, en minder goed zonder.
Het belang van een mooie tuin is dan
ook niet te onderschatten: het groen
zorgt ervoor dat je kan ontspannen,
en dat je energie opdoet. Beschouw
je tuin dus gerust als een verlengstuk
van je woning, en schenk er evenveel
aandacht en energie aan!

LAUREATEN

De BEST-selectprijs voor bijzonder plantengebruik

OVERZICHT

Meer dan 14 jaar geleden bundelden een 20-tal Belgische boomkwekerijen hun krachten met de
wetenschappelijke onderzoeksinstelling ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek). Uit hun
samenwerking ontstond de coöperatieve vennootschap BEST-select die als doel heeft kwalitatieve
nieuwigheden uit het boomkwekerijsortiment op de markt te brengen. Ondertussen geniet het
BEST-selectlogo erkenning tot ver buiten de landsgrenzen. Het BEST-selectaanbod omvat planten
uit zes groepen: magnifieke tuinhortensia’s (Hydrangea), onderhoudsvriendelijke tuinrozen (Rosa),
sierappelbomen (Malus), Chinese roos (Hibiscus), sierheesters (Ligustrum) en vlinderstruiken (Buddleja).
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14

Jeroen Verheyen (Brasschaat) met een tuin in Kontich

16

Charline en Alain Dor (Hasselt) met een tuin in Argenteau

18

Bart Monbaliu (Roksem) met een tuin in Jabbeke

3. Deze herfstaster (Aster dumosus ‘Professor Anton Kippenberg’)
is een vrolijke lavendelblauwe verschijning in de border en is zeer
geliefd bij vlinders en bijen. Ook in een vaas zijn de bloemen geruime
tijd te genieten.

Frederic Cannaerts (Heist-op-den-Berg) met een tuin in Itegem
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Stephen en Bert Provoost (Sint-Kruis) met een tuin in Westkapelle
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Christoph Soenens (Oostrozebeke) met een tuin in Eernegem

Geoffrey Lemmens (Paal) met een tuin in Paal

BRONS
Wim Landerloos (Linter) met een tuin in Alken

26
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Daan Vermeulen (Herent) met een tuin in Weerde

ZILVER

22
24

Tim De Vos (Zottegem) met een tuin in Merelbeke

4. Wanneer je Salvia nemorosa (hier: S. n. ‘Ostfriesland’) direct na
de bloei snoeit, beloont de plant je met een herbloei die aanhoudt
tot diep in de herfst.

6. Deze roodbloeiende bosrank (Clematis viticella 'Madame Julia
Correvon') groeit op korte tijd fors uit en tooit zich met prachtige,
grote bloemen. Hoewel de plant een absolute zonneklopper is, heb je
de beste resultaten wanneer de voet afgeschermd wordt van de zon.
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2. Gele kamille (Anthemis x hybrida ‘E.C. Buxton’) bloeit van juni
tot september met botergele bloemen en verdient een plekje in elke
border. Na enkele jaren kan je de plant scheuren om te verjongen of
te vermeerderen.

ZILVER
Gert Kwanten (Neerpelt) met een tuin in Beringen

>

1. Zoals de naam al laat vermoeden, krijgt mammoetblad
(Gunnera manicata) immense bladeren op borstelige stengels. Deze
majestueuze vaste plant kan tot vier meter groot worden, maar
vraagt wel bescherming tijdens de wintermaanden.
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5. Voor een bloemenwolk kies je Campanula lactiflora ‘Prichard’s
Variety’. Meer stevigheid en extra vertakkingen krijgt de plant als je
enkele stengels voor de zomermaanden een beetje inkort.
6.

12

Ludwig Van Coppenolle (Wingene) met een tuin in Linden
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Geert Reynders (Lummen) met een tuin in Herk-de-Stad
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ZILVER
Mathieu De Telder (Gent) met een tuin in Gistel

1.

2.

6

Willy Mol (Balen) met een tuin in Balen

-

In zijn genomineerde project koos hij o.a. voor Hebe ‘Autumn Glory’, Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’,
Leucothoe axillaris ‘Zeblid’ (‘Scarletta’), Phillyrea angustifolia, Buddleja davidii ‘Royal Red’, Vitis coignetiae,
Symphytum grandiflorum, Santolina pinnata, Eryngium planum ‘Blauer Zwerg’, Limonium latifolium ‘Blue
Cloud’, Echinops ritro, Verbascum olympicum, Geranium psilostemon, Echinacea purpurea ‘White Swan’,
Physostegia virginiana ‘Bouquet Rose’, Chelone obliqua ‘Alba’, Trollius europaeus, Hesperis matronalis,
Anemone tomentosa ‘Robustissima’ en Malva alcea ‘Fastigiata’.
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In het kader van de wedstrijd van de Vlaamse Tuinaannemer reikt BEST-select elk jaar een onderscheiding
uit voor bijzonder plantengebruik. Deze onderscheiding is een beloning voor de Vlaamse tuinaannemers
die in hun projecten durven experimenteren met planten die buiten het gewone assortiment vallen. Wij
zijn van mening dat je als tuinaannemer of -architect de consument mag verrassen met bijzondere of
zeldzame planten die ook duurzaam zijn en een absolute meerwaarde bieden aan de tuin. Op die manier
geef je extra cachet aan de groene long rond je woning. De aanwezigheid van een niet-traditionele plant
in de tuin is beslist een onderwerp van gesprek tussen tuineigenaar en bezoeker, bijvoorbeeld tijdens een
zomerse barbecue. Wij prijzen ons gelukkig met tuinaannemers die naast het gewone plantenassortiment
durven kijken en belonen hen met de BEST-selectprijs voor bijzonder plantengebruik. Dit jaar is de
winnaar van deze prijs Christoph Soenens.

2015-2016
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“Met dit resultaat voor ogen vragen
we ons af waarom we niet eerder
de beslissing namen om een
tuinaannemer aan te spreken!”

Kopje onder
tussen de vissen
In een druk en gejaagd leven zou thuiskomen moeten aanvoelen als vakantie.
Tuinaannemer Willy Mol uit Balen begreep de verzuchtingen van de eigenaars en spreidde
zijn ambitieuze groene plannen over de arme Kempische zandgrond . Met kennis van
zaken koos hij voor opvallende, maar onderhoudsvriendelijke bodembedekkers,
struiken en solitairen. In harmonie met de grijze verhardingsmaterialen schikte hij de
natuur rond een centraal gelegen koivijver.

D

eze moderne woning vroeg om een sober, maar toch
speels tuinontwerp dat zowel binnenshuis als in openlucht jaarrond de bewoners weet te bekoren. Vlak
achter de woning kunnen de eigenaars rusten op een overdekt hardstenen terras. Willy voorzag er lage schanskorven
die met een hardhouten zitvlak op termijn ook als robuuste
bank kunnen dienen. Twee frisgroene Ginkgo biloba ‘Mariken’
zijn stevig geleid als koele waaier tegen de priemende middagzon. Rondom de woning koos Willy voor fijne kalksteenslag, vervat in honingraatstructuren, die qua kleur perfect
harmoniëert met de andere harde materialen in de tuin. Vanaf
de woning hebben de eigenaars een open blik op de koivijver die zich diep in de tuin strekt. Een ingenieus filtersysteem
met bovengrondse meerkamerfilter, bodemafzuigsysteem,
skimmers en groene moeraszones zorgt voor een optimale

6 DE VLAAMSE TUINAANNEMER

waterkwaliteit voor de vissen. Ook de eigenaars duiken van
tijd tot tijd in het water om een baantje te zwemmen. Lage
bodembedekkers, lavendel, rozen en sierstruiken breken de
harde grijze bestrating langs het water. Tegen de tuingrenzen
plaatste Willy afwisselend hoge steenmuren en taxushagen
zodat de bewoners nooit een beklemmend gevoel ervaren.
In de hoogte heersen solitaire sierperen en geleide veldesdoorns. Centraal in de tuin, aansluitend op de koivijver schikte
Willy een ipé hardhouten terras als trekpleister voor de zonnekloppers. Een hoge muur uit padoek met venster biedt een
speelse kijk op de achterliggende groene tuinkamer en zorgt
voor enige beschutting op het terras. De eigenaars hebben
amper omkijken naar de beplanting. Ook de waterkwaliteit is
steeds optimaal, getuigen de kois. Beide rest enkel nog het
genot van een zonovergoten oase in groen en grijs.

Willy Mol

Willy Mol
Tuinarchitectuur
Nieuwendijk 42
B- 2490 Balen
M +32 496 42 81 01
willy.mol@telenet.be
Ontwerp: Willy Mol
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ij aanvang trof Mathieu in de tuin een somber terras
en pad in betonklinkers, een inspiratieloos grasperk
en langszij een storende, hoge tuinmuur. Het doel
van deze renovatie was de nadruk terug op genieten leggen zodat de bewoners weer vol trots naar hun tuin kunnen
kijken en sfeervol kunnen tafelen met de zon op het gelaat.
In het nieuwe ontwerp gaf Mathieu het waterelement een
prominente, dubbele rol, namelijk die van absolute blikvanger en die van handig alternatief om het hoogteverschil in
de tuin te doen vervagen. Met man en macht werd een
op maat gemaakte polyester waterelement over de garage
gehesen om centraal in de tuin plaats te nemen. Vlakbij de
woning kregen de bewoners een loungehoek in siergrind
en een ruim terras in donkere Chinese blauwe hardsteen.
Enkele putdeksels werkte Mathieu handig weg in de gevlamde bestrating. Twee brede stapstenen in blauwe hardsteen overwinnen het hoogteverschil en brengen de bewoners moeiteloos naar een frisgroene grasmat. Vermits de

eigenaars zo veel mogelijk wilden genieten zonder zwoegen
of zweten, koos Mathieu voor een kunststof grasmat die hij
volgens de regels van de kunst verlijmde en vastschroefde
op een onderliggende houtstructuur. Ritmische beukenhagen verborg Mathieu achter witte kunststof wanden
waarop siergrassen en een solitaire donkere esdoorn hun
schaduwen mogen schilderen. Opvallend en toch zonder
storend over te komen omkaderde Mathieu de tuin zowel
links als rechts met hoge Trespa panelen, makkelijk in het
onderhoud en uitermate weersbestendig. Mathieu koos
voor een levendige variatie in hoogte en breedte van de
panelen die, in combinatie met zuilvormige amberbomen
(Liquidambar styraciflua) de tuin een moderne, speelse look
geven. Mathieu maakte de tuinbeleving compleet met een
in inox uitgevoerde brede waterwaaier van waaruit het water klaterend tussen de keien verdwijnt. Verschillende lichtelementen in de tuin en rond het water doen de eigenaars
verlangen naar lange, zwoele zomeravonden.

Mathieu De Telder

Bvba De Telder Mathieu
Wiedauwkaai 27a
B-9000 Gent
M +32 477 59 06 20
info@deteldertuinen.be

Voor de bewoners van een rijwoning in Gistel
was de achtertuin al langer een doorn in het oog
totdat ze tuinaannemer Mathieu De Telder leerden
kennen. Met een uitgekiend ontwerp en een uiterst
vakkundige afwerking toonde hij hen dat het ook
anders kan. Of hoe een lelijke rups plots een pracht
van een vlinder kan worden.

Waarom binnen
blijven als het buiten
zo veel beter is?
8 DE VLAAMSE TUINAANNEMER

Ontwerp: Annabelle Tieter

"Niets geeft zo veel rust als buiten
kokkerellen en tafelen bij de
verkoeling van klaterend water."
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"Op ons terras vergeten we
meteen alle drukte en
verliezen we geregeld de
tijd uit het oog."

Geert Reynders

Lummens Tuinbedrijf
Reynders
Schalbroekstraat 120
B-3560 Lummen
M +32 495 60 13 69
info@reynders-tuinaanleg.be
Ontwerp: Mira Verde

Een stapje dichter
bij de hemel
De eigenaars van dit dakterras wonen boven hun
winkel. Na de openingsuren willen ze nog graag
in alle rust en stilte nagenieten van elkaars
gezelschap en van het mooie weer. Ze namen
contact op met tuinaannemer Geert Reynders
die zowel voor hen als voor het personeel een
aangenaam zonneterras voorzag op het dak van
de woning.

10 DE VLAAMSE TUINAANNEMER

B

ij de aanleg van deze daktuin ging Geert niet over een
nacht ijs. Hij rekende en herberekende om vochtproblemen en overbelasting te vermijden. Op de bestaande
dakbedekking plaatste hij een solide hardhouten constructie
uit ipé die hij afwisselde met lichtgrijze gletsjerkeien als speels
accent. Een lage op maat gemaakte plantenbak met buxusbollen en een jaarrond attractief meerstammig krentenboompje verbergen de twist in het grondplan en geven diepte aan
het terras. Dat wordt door een stevige metalen draaideur gescheiden van een tweede hardhouten terras, waar het personeel tijdens de middagshift in alle rust kann lunchen. Ook een
handige tuinberging kreeg er een plekje. Via een solide meta-

len trapconstructie geraken de bewoners nog dichter bij de
zon. Hier wacht hen een tweede hardhouten terras dat sierlijk
omzoomd is met witte keien en lage hardhouten wanden. De
ene wand vormt een langgerekte zitbank voor de bewoners,
terwijl de andere deel uitmaakt van een halfhoge plantenbak
met wintergroene struiken. Het gebladerte biedt enige privacy,
maar laat nog volop de gelegenheid om van het omringende
landschap te genieten. Door de doordachte keuze van materialen en beplanting beperkte Geert het onderhoud voor de
bewoners tot een absoluut minimum. Her en der plaatste hij
lichtpuntjes die bij valavond houvast en sfeer bieden. Geen
haan kraait hier dan nog naar de drukte van alledag.
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Als de zon ook in
de schaduw schijnt

Langs hoge toppen en diepe dalen leidt de kronkelige weg naar een
charmante woning in Linden waar de eigenaars een oplossing zochten
voor hun steile achtertuin die grenst aan een bospad. Tuinaannemer
Ludwig Van Coppenolle kwam met de ultieme oplossing en creëerde een
romantisch en intiem groen kader rond de woning, waarbij de tuin aan
haar grenzen haast het bos omarmt.

Ludwig Van Coppenolle

Tuinaanleg Ludwig Van Coppenolle
De Gruyterdreef 3
B-8750 Wingene
M +32 478 22 82 78
ludwig.vancoppenolle@yahoo.com
Ontwerp: Ludwig Van Coppenolle

O

m en om staan de taxusstruiken en hazelaarhekjes
in de voortuin waar de weelderig bloeiende roos R.
‘Heavenly Pink’ haar bloemtrossen bovenuit steekt.
Siergrassen en lage taxushagen geven de tuin jaarrond
structuur, terwijl twee catalpa’s in de hoogte hun takken
spreiden. Een pad in kasseiklinkers loopt langs vier stevige
zuilen van haagbeuk naar de voordeur, waar je voor de
keuze wordt gezet; binnen gaan of zowel links als rechts een
grindpad volgen doorheen de lage beplanting. Links leidt het
pad naar een romantisch tuinbankje. Rechts opent zich een
massieve hardhouten poort waarachter het pad via enkele
solide treden afdaalt in de tuin. Even snoepen van de vijg en
bessenstruiken langszij en dan opent de tuin zich magistraal
met een kleiklinkerterras dat omgord is door leifruit. De
bewoners gaf Ludwig ruim de keuze om te genieten; naast
dit terras ligt immers een tweede, lager gelegen terras in

12 DE VLAAMSE TUINAANNEMER

grindslag, en enkele treden lager bereiken de bewoners
tussen de buxusbollen door een derde terras dat baadt in de
zon. Lavendelstruiken geuren langszij en diverse hortensia’s
en schaduwplanten stelen er de blikken in de aanpalende
brede border. Meer verborgen tussen huis en tuinscheiding
ligt een intiem hardhouten terras waar Ludwig handig gebruik
maakte van het hoogteverschil om er houten zitbanken in
de flank in te passen. Elke ruimte rond de woning is handig
benut. Dieper in de tuin ligt zelfs een breed grasperk om te
ravotten of om ’s ochtends met de voeten over het bedauwde
groene tapijt te gaan. Of kiezen de bewoners eerder het met
houtschilfers aangelegde paadje dat hen recht het bos in
leidt. Enkel een kastanjehouten hek geeft aan waar de tuin
eindigt en de natuur het overneemt. Dankzij de ingrepen
van de tuinaannemer vinden de bewoners altijd rust en
geborgenheid in hun tuin.

“Hier word ik één met de natuur.
Een heerlijk gevoel!”
DE VLAAMSE TUINAANNEMER 13
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anop het bestaande terras achter de woning nam
het bijgebouw veel zicht naar de achterliggende tuin
weg. Door de aanleg van een lange grasstrook, in
combinatie met lage hagen en siergrassen gaf Jeroen de
tuin meer diepte en ademruimte. Hij omvatte deze planten
in een verhoogde plantenbak uit cortenstaal. Door de
stammen van de meerstammige krentenboompjes op te
snoeien hebben de bewoners vanop hun terras achter de
woning een betere blik op de achtertuin. Daar golven de
piekfijn geschoren buxushagen langs het frisgroene gazon.
Dankzij de goede zorgen van de eigenaars en stille wenken
van Jeroen oogt het grasperk hier jaarrond groener dan bij de
buren. Achter het bijgebouw behield Jeroen een bestaand
terras. Met lage groene haagjes gaf hij het evenwel een
mooie omkadering zodat het zich steeds leent om volledig
tot rust te komen met een boek of verfrissing bij de hand.
In een uitsparing halverwege het grasperk wist Jeroen de
bewoners te verleiden met een derde intiem zonneterras in

Vande Moortel kleiklinkers. Een sierstruik (Styrax japonicus)
wuift de zonnekloppers verkoeling toe en tooit zich vroeg
in de zomer met zachtgeurende klokvormige bloemetjes.
Achteraan mondt het grasperk uit in een verhoogde
rotonde die Jeroen bekleedde met siergrassen en Japanse
kerselaars. In de lente tooien deze bomen zich met
bleekroze bloesemwolken. Naar het najaar toe verrassen ze
de bewoners met hun prachtig verkleurende herfstbladeren.
Met een minimale moeite houden de eigenaars hun tuin in
topconditie, zodat hen nog volop de tijd rest om vanop een
van de drie terrassen te genieten van een kommerloze tijd.

Jeroen Verheyen

Duo Verde
Van de Wiellei 162
B-2930 Brasschaat
M +32 474 57 88 82
info@duoverde.be
Ontwerp: Duo Verde

Voor een grondige renovatie van hun achtertuin deden
deze bewoners uit Kontich een beroep op tuinaannemer
Jeroen Verheyen. Hij wist hen te bekoren met zijn oog
voor detail en smaakvolle afwerking. Jeroen behield
de bestaande verharding, maar bracht met golvend
geschoren buxushagen meer diepte en speelsheid in
hun immergroene tuin.

Vijftig tinten groen
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"Een hapje eten, een boek lezen of
gewoon wegdromen in de zon?
Na de heraanleg van onze tuin heb ik
voor alles een uitgelezen plekje."
DE VLAAMSE TUINAANNEMER 15
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Alain & Charline Dor

Tuincreaties Alain Dor
Luikersteenweg 231
B-3500 Hasselt
T +32 11 27 15 25
tuincreaties@alaindor.be
Ontwerp: Tuincreaties Alain Dor

Rust en geborgenheid hadden de eigenaars van een
Ardeense hoeve aan het eind van een doodlopende
straat al. Maar de tuin rond de woning liet te wensen
over, en het beekje dat door de vallei stroomde, leek
een haast onbereikbare droom. Tot tuinaannemers
Alain en Charline Dor hun schouders onder het
project zetten. Met streekeigen, rustieke materialen
gaven ze de eigenaars terrassen en waterpartijen
om van weg te dromen. Zelfs het beekje brachten ze
binnen wandelbereik.

"Nooit gedacht dat er zo veel te
maken was van onze sterk hellende
tuin. Eigenlijk kregen we veel meer
dan we ooit hadden durven dromen."

Laat de vallei
tot mij komen

D

e heraanleg van het perceel achter de woning deelden
Alain en Charline op in meerdere fases. En daar
kwamen menige uren denk- en meetwerk aan te pas.
Niet alleen was de tuin zeer moeilijk bereikbaar, ook de stenige
grond werkte niet echt mee en toonde hoogteverschillen om u
tegen te zeggen. Het lijkt dan ook logisch dat Alain en Charline
de nuttige ruimtes in verschillende niveaus onderbrachten.
Vlakbij de woning kregen de eigenaars een hardstenen terras
dat links en rechts van de woning verder uitloopt op een
brede kleiklinkerbestrating. In de verharding voorzagen Alain
en Charline enkele plantvakken voor kruiden en bloemen
die rondom steun krijgen van een lage buxushaag. Ook een
waterpartij kreeg er een plekje in de zon en werd vakkundig
omkaderd met eikenhouten balken. Via brede kleiklinkertreden
geraken de bewoners nu dieper in de tuin, waar een grasperk
en verzonken eikenhouten terras in alle beschutting op hen
wacht. Als ruggesteun voor terras en beplanting gebruikten
Alain en Charline keermuren in de typische Ardeense
moulonsteen en rustiek kastanjevlechtwerk. In een volgende
fase gingen Alain en Charline in op de vraag naar een tweede
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schaduwrijk terras achter de woning, liefst vergezeld van
een klaterende waterpartij. En nog was hun groene missie
hier niet volbracht. Diep in de vallei wenkte immers nog
steeds het borrelende water van een idyllisch beekje. Om
het aanzienlijke hoogteverschil tussen de terrassen aan
huis en het lager gelegen weidelandschap te overbruggen,
kozen Alain en Charline voor een volledig op maat en ter
plaatse gelaste en verankerde trap in cortenstaal. Deze bevat
uitgefreesde figuren en biedt halfweg rust en verpozing op een
koel terrasje. Gesnoeide beukenhagen en schaduwplanten
begeleiden de bewoners in hun tocht naar de vallei. Via een
speels gemaaid pad bereiken ze een open plek in de weide
waar ook het beekje hen nu tegemoetkomt. Op dit laagste
niveau van het perceel beschikken de bewoners ook over
verhoogde plantbakken die zich uitstekend lenen om groenten
en kruiden in te kweken. Dankzij het uitgekiende tuinplan en
de doorgedreven inspanningen van Alain en Charline kregen
de bewoners een tuin die op elk niveau een ander karakter
toont; tafelen in zon of schaduw, levend water nabij en veraf,
dolce far niente of gezond tuinieren in de verhoogde moestuin.
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“Onze tuin is een groene batterij:
hier kunnen we ons zowel ontladen
als heropladen!”
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In 2010 gingen de eigenaars van een groot perceel in Jabbeke te rade bij tuinaannemer
Bart Monbaliu. Hun statige hoeve was al herbouwd, maar miste rondom grandeur en
speelsheid. Bart legde hen een tijdloos en oerdegelijk ontwerp voor dat hij kruidde
met enkele vrolijke elementen. De blikvanger in deze tuin is een organisch gevormde
zwemvijver die zich tussen de graszoden strekt en plooit.

R

20
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Robuust met
een speelse twist

Bart Monbaliu

Tuinonderneming Monbaliu bvba

B

elangrijk voor de bewoners is dat zowel de garage
als de achterliggende stallingen goed bereikbaar
zijn. In de voor- en zijtuin neemt de ruime oprit in
kasseien dan ook een prominente plaats in. Bart legde zeer
vakkundig een kleiklinkerpad tussen wintergroene wolken
van buxus, hulst en taxus tot aan de voordeur en liet het
dan sierlijk om de woning draaien. Tegen het grasperk
aan geven lage en hoge wintergroene hagen structuur en
geborgenheid aan de voortuin die Bart verder aanvulde
met voorjaarsbloeiers en sierheesters. Achter de woning
gaf Bart de eigenaars een ruim terras in Belgische blauwe
hardsteen met een prachtig zicht op een druppelvormige
zwemvijver. Deze geeft tevens een dieper perspectief aan de
tuin en nodigt vanop een hardhouten vlonder steeds uit tot
een verfrissende duik in het natuurlijke water. Bij de aanleg
van de gemetselde en met liner bezette zwemvijver moest
Bart rekening houden met een hoge grondwaterstand. Dat

18 DE VLAAMSE TUINAANNEMER

loste hij op met een uitgebreid drainagesysteem. In een
bocht van de zwemvijver kwijt gele lis (Iris pseudacorus)
zich uitstekend van haar taak: het water helder en gezond
houden. Door enkele centimeters onder de waterlijn een
krachtig ultrasoon toestel te plaatsen gaf Bart ook algen
geen kans. De perfect gesnoeide golvende beukenhagen
en lage en hoge borders van siergrassen en heesters geven
de tuin een omsloten karakter. Toch liet Bart de eigenaars in
zijn ontwerp tal van steelse blikken toe naar de omliggende
weides en bossen. Zowel gazon als omliggende beplanting
kregen een automatische beregening toegemeten. Subtiel
weggewerkt in het groen plaatste Bart ook accent- en
sfeerverlichting. Het professionele snoeiwerk en het
bijmesten van gazon en beplanting laten de bewoners aan
hem over. Bart, op zijn beurt, beloont hen met een piekfijne
tuin zodat de bewoners in hun schaarse vrijetijd zorgeloos
en jaarrond van het buitenleven kunnen proeven.

Zeeweg 106
B-8460 Roksem (Oudenburg)
9/15
d 117/0
EF.ind
M +32 478 60 72 17
D
_
0
3
x
s_30
ckertje
info@tuinondernemingmonbaliu.be
tuin_sti
vlam

Ontwerp: Bart Monbaliu
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e hadden Gert gevraagd om een passend groen kader
om hun elegante villa. Ze wensten ook in alle rust en
geborgenheid te kunnen genieten van het natuurlijke
landschap rondom. Gert omkaderde de tuin met stevig
hekwerk en een hoge beukenhaag die via subtiele openingen
nog een blik toelaat op het omringende dennenbos. Een
massieve hardhouten schuifpoort in afrormosia opent
zich gewillig naar een brede oprit in kleiklinkermotieven en
Belgische blauwe hardsteen. Zowel links als rechts van de
woning leiden paden in klinkers en siergrind naar de achtertuin.
Links volgt het lange kleiklinkerpad sierlijk de contouren van
beukenhaag en wintergroene snoeivormen. Voor een wat
luchtiger effect wisselde Gert de zwartbruine Colosseum
kleiklinkers van Vande Moortele af met lichtere grindstroken
die hij in een stevig biesje van kleiklinkers vervatte. Tussen huis
en bijgebouw kregen de eigenaars een halfomsloten terras

dat uit de wind wordt gezet door een deels gemetselde en
deels uit hout vervaardigde binnenmuur. Even verderop is het
heerlijk toeven in het warme, borrelende water van een spa
die door een groen kader van taxus aan alle nieuwsgierige
blikken wordt onttrokken. Een tweede terras leunt stevig
tegen de woning en biedt zicht op een brede graspartij.
Rechts van de woning kunnen de eigenaars wandelen in de
intieme schaduw van een beukendreef. Achteraan sluit deze
dreef aan op een verhoogd graspad dat de grenzen van het
perceel aftast. Dit pad kunnen de bewoners ook bereiken
via brede arduinen treden die door de groene beukenhaag
snijden. Opvallende tuinbeelden en een zitbank kregen een
plaats in het verlengde van de zichtassen vanop het terras.
Voor een vloeiende overgang tussen tuin en landschap koos
Gert voor streekeigen beplanting. Sobere lichtpunten geven
de tuin bij valavond structuur en gezelligheid.

Discreet waar het moet,
open waar het kan
Tuinaannemer Gert Kwanten
boetseerde met verhardingen en structureel groen een
rustgevende tuin rondom een
statige woning in de manoir
bouwstijl. Zijn meesterlijke
bestratingskwaliteiten uiten
zich in kunstig gelegde klinkerpaden in combinatie met
siergrind en blauwe hardsteenmotieven. De eigenaars zijn zeer tevreden met
het resultaat.

"Dit is wat ik onder tuin versta."

Gert Kwanten

Tuinaanleg
Gert Kwanten nv
Kolisbos 9
B-3910 Neerpelt
T +32 11 66 66 46
info@gert-kwanten.be
Ontwerp: Gert Kwanten
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Frederic Cannaerts

Cannaerts bvba
Hallaarstraat 100
B-2222 Heist-op-den-Berg
M+32 496 86 52 93
info@cannaerts.eu
Ontwerp: Frederic Cannaerts

Een groen staaltje
van eigen kunnen
Voor vele tuinaannemers is de privétuin een plek om te experimenteren
met planten en materialen. Voor Frederic Cannaerts is het bovendien
een ontmoetingsruimte voor familie en vrienden én een smaakvol
uithangbord naar toekomstige klanten toe.

"Ons zwembad ligt er een beetje
stiekem bij. Het is pas wanneer je
dieper in onze tuin duikt, dat je tot
op de bodem kan zien."

E

en ondiepe spiegelende waterpartij strekt zich haast
over de ganse breedte van de voortuin. Langszij houdt
een in buxus en taxus uitgevoerde wolkenformatie met
perfecte rondingen haar gezelschap. Via een zachte glooiing in het grasperk overbrugt Frederic het hoogteverschil
naar de woning toe. Deze omkaderde hij met een gevarieerde verharding van kasseien en blauwe hardsteen. Enkele
buxusbollen en sierheesters omkaderen de grote grindparking langszij. Met een hoge gemetselde muur schermt Frederic alle blikken af naar de achtertuin. Om deze te bereiken moet je langs een zwarte metalen poort. De achtertuin
verrast door zijn rust en sereniteit. Een traag karrenspoor
strekt zich tot diep in de tuin. Wanneer het weer het toelaat
vinden we Frederic en zijn familie vaak op het het hoofdterras achter de woning. Bij regen kunnen ze uitwijken naar
de gerestaureerde druivenserre naast de toegangspoort of
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knus loungen in het poolhouse achterin de tuin. Dit bijgebouw met boogstructuur is het enige element dat verraadt
dat er dieper in de tuin een modern zwembad verscholen
ligt. Zo blijft de blik op het omringende natuurlijke landschap
steeds gevrijwaard. Tijdens de aanleg van het zwembad besloot Frederic om het poolhouse een handige ondergrondse
ontspanningsruimte en technische kelder te geven waarin
hij de zuiveringsinstallatie van het zwembad onderbracht.
De beplanting in de achtertuin is sober, met enkele solitaire
bomen, lage beukenhagen, siergrassen en snoeivormen van
taxus en buxus. Achter de druivenserre creëerde Frederic
nog handige, verhoogde plantbakken waarin groenten en
kleinfruit welig tieren. Menig kinderhandje plukte hier al de
zoete vruchten van de moestuinarbeid. De tuin oogt tijdloos,
maar telt ook tal van frisse, moderne ideeën die Frederics
klanten zeker zullen kunnen bekoren.
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Verrassend
veelzijdig

Carte blanche kreeg de jonge tuinaannemer Tim De Vos voor dit project
achter een gesloten bebouwing in Merelbeke. Omdat er achterin geen
doorkomen aan was, moest hij alle materialen en planten door de
woning laveren. Gelukkig voor hem gaven de eigenaars voorrang
aan hun tuin, om pas later de woning onder handen te nemen. Beide
projecten werden een succes.

“Het was een goed idee om eerst
de tuin en dan pas de woning
onder handen te laten nemen.
Wat zeg ik? Het was een superidee!”

Tim De Vos

Tuinen De Vos
Lippenhovestraat 46
B-9620 Zottegem
M +32 475 93 60 02
info@tuinen-devos.be
Ontwerp: Greenarchitects

E

en tuinaannemer die met een bobcat door de woning
rijdt, zie je niet te vaak. Toch gebeurde dat hier meermaals en zonder gezeur. De eigenaars wilden immers
een moderne tuin met een ruime berging achterin, graag ook
een strakke waterpartij en dan pas starten met de renovatie
van de woning. Deze werkwijze bleek efficiënt en zeker kostenbesparend. Tim installeerde een extra regenwaterput en
legde achter de woning een breed hardhouten terras met aanpalend een kleinere siervijver. Vanuit een verhoogd hardhouten
muurtje vloeit het water murmelend terug in de vijver. Zowel
links als rechts schermt een hoge beukenhaag alle nieuwsgierige blikken af. Onderaan kreeg ze het gezelschap van een
gevariëerde beplanting met rozen, siergrassen en bodembedekkers. Halverwege de tuin zigzagt het pad langs halfhoge
taxushagen naar een tweede, intieme tuinkamer. Hier kunnen
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de bewoners naar hartenlust zonnen op een verhoogd grindterras. En nog geeft de tuin niet al zijn geheimen prijs, want
achter een derde taxushaag opent het perceel zich over de
ganse breedte voor een intieme zithoek. Die gebruiken de eigenaars wanneer ze gezellig rond een haardvuurtje willen zitten
keuvelen en genieten van de vallende avond. De tuinberging
strekt er zich over de ganse breedte van de tuin en is bekleed
met hardhouten panelen uit padoek. Deze treden wonderwel
in harmonie met het nonchalante verticale lijnenspel van de
weelderige bamboe langszij. De schaarse bomen in deze tuin
zorgen voor een rustpunt of bieden beschutting waar nodig.
De planten staan fris en gezond dankzij de uitgebreide grondverbeteringswerken die Tim aan de klus liet voorafgaan.
Verder zorgen compost en boomschors tussen de planten
voor een gezonde groei en een minimaal onderhoud.
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Drie gevels,
drie gezichten

"Elke dag kijken wij vanuit onze
tuin uit op de weidse polders.
Dat gevoel van wijdsheid en
vrijheid is voor ons onbetaalbaar."

Hoewel het moeilijk tuinieren is in vochtige poldergrond, konden tuinaannemers Stephen en Bert
Provoost toch hun opdrachtgevers tegemoetkomen
in al hun wensen. Bovenaan hun verlanglijstje
prijkte een onderhoudsvriendelijke, bloemrijke
tuin, daaronder een kleine moestuin en ruimte voor
pluimvee. Ook het zicht op de omliggende polders
wilden ze te allen tijde vrijwaren.

Stephen & Bert Provoost

Tuinaanleg
Provoost Bvba
Ter Lo 64
B-8310 Sint-Kruis (Brugge)
M +32 477 19 11 38
M +32 472 27 00 42
info@tuinaanlegprovoost.be
Ontwerp: Stephen Provoost

B

ij het plaatsen van de betonnen keermuren langs de
tuingrens merkten Stephen en Bert al op dat zich
overal waterplassen vormden. Met meer dan zestig
grondboringen van maar liefst 2,5 meter diep ruimden de
broers dit euvel van de baan. De moderne driehoekige
woning vroeg om een aangepaste verharding. Stephen en
Bert voerden zowel de ruime oprit als het wandelpad rond
de woning uit met ingebedde lavasteentjes. Deze laten
het regenwater goed doorsijpelen naar de ondergrond en
passen met hun roestbruine kleur perfect bij de gevelsteen
van de woning. Tegen het zuiden, met open zicht op
het polderlandschap, kregen de bewoners een ruim
hardstenen zonneterras en een breed opgehoogd grasperk.
Ook langszij creëerden Stephen en Bert een overdekt
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ontbijtterras dat uitkijkt op een bloemenborder, afgewisseld
met siergrassen. Tegen de tuingrens biedt een hoge haag
uit haagbeuk de bewoners beschutting en privacy. Hun
eitjes rapen en groenten kweken kunnen de eigenaars in
een zonnige uithoek van de tuin. Ook hier kwamen Stephen
en Bert met enkele creatieve oplossingen voor de dag.
Onder de grond verborgen ze een kippengaas zodat alle
ontsnappingsplannen van een woelend konijn gedoemd
zijn te mislukken en het pluimvee gerust op beide oren
mag slapen. Het biotuintje werd op werkvriendelijke hoogte
geplaatst in metalen, bodemloze bakken. Aangevuld met
enkele fruitbomen in het kippenhok en een ingenieus geleide
druif tegen de achtergevel hebben de eigenaars steeds
eigen groenten en fruit in de aanbieding.
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Een vernieuwde
tuinbeleving in
zwart en wit

Jaar na jaar leek het wel alsof hun tuin
onderhoudsintensiever werd. Het grasperk was
afgeleefd en de vijver bezat nog slechts een
greintje van zijn oorspronkelijke grandeur. De
jonge tuinaannemer Daan Vermeulen stapte
mee in het onderhoudsvriendelijke droombeeld
van de eigenaars, waarin de kleuren zwart en
wit een prominente rol vervullen.

W

anneer een tuineigenaar je benadert met de
vraag om de volledige tuin te bekleden met enkel
kunstgras, dan weet je dat die vraag stoelt op
een misnoegde tuinbeleving. Deze tuineigenaars hadden al
vergeefs diverse tuinaannemers gecontacteerd, maar vonden
uiteindelijk een zielsverwant in Daan Vermeulen. Hij ging
grotendeels mee in hun plannen, maar smokkelde hier en
daar toch wat onderhoudsvriendelijke planten in het tuinplan.
In de voortuin vertaalt zich dat in een sober grondplan met
brede kiezelstranden en afwisselende stroken van witte keien
en zwarte betontegels en -klinkers. Voor een groen accent
zorgen de siergrassen tussen de kiezels en in pot langs het
pad naar de voordeur. Ook de beukenhaag bleef overeind.
Daan gaf ze een verjongingskuur en meer dynamiek door
ze opgaand te snoeien. In de achtertuin zorgen witte en
zwarte verhardingsmaterialen voor een trendy verlenging
van de woonkamer. Tegen het achterraam ontrolde
Daan wit kunstgras tot aan de moderne waterpartij. Deze
kreeg een kader van inox en getuigt van een uitmuntende
afwerkingsgraad. Met opvallende witte tegels maakte Daan

28 DE VLAAMSE TUINAANNEMER

vervolgens een breed verhoogd loungeterras dat enige
beschutting geniet van een donkere met steenstrips bezette
siermuur. Daarachter hield de notelaar stand in een zee
van kiezels. Langs de woning beschikken de eigenaars nu
over een handige, op maat gemaakte tuinberging die volop
ruimte laat om meubels of barbecue te stockeren tijdens de
wintermaanden. Ook de grasmaaier staat er nog steeds,
want langs de andere zijde van de woning verleidde Daan
de bewoners met een nieuw grasperk. Via stapstenen over
het water en tussen de grassprieten kunnen ze er terecht
op een tweede terras. Dat is voornamelijk in trek bij de
kinderen die er ongehoord hun meest wilde plannen kunnen
smeden. Halverwege tussen beide terrassen richten drie rijen
beukenhaag zich op als modern natuurlijk kunstwerk. Een
hoge schutting schermt langs de straatkant alle blikken af. In
de toekomst kunnen de eigenaars nog kiezen voor leibomen
om extra beschutting aan de tuin te geven. Door verspreide
sfeerverlichting krijgt het tuingebeuren bij valavond een hoge
belevingswaarde. Een tuin in zwart en wit? Gewaagd, maar
zeker geslaagd!

"En toen vonden we een
tuinaannemer die onze
taal sprak!"

Daan Vermeulen

HoeGarden
's-Herenwegveld 82
B-3020 Herent
M +32 479 96 32 76
info@hoegarden.be
Ontwerp: Daan Vermeulen
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Meer zuurstof
voor onze passie
Jarenlang hadden de eigenaars van dit perceel noest gewerkt in hun tuin. Van
talrijke tuinreizen en plantenbeurzen hadden ze nieuwe ideeën en planten
meegebracht die ze een plaats hadden gegeven in hun eigen ontwerp. Toch
kwamen al die inspanningen niet volledig aan de verwachtingen tegemoet.
Tuinaannemer Christoph Soenens kreeg de opdracht om oud met nieuw te
verzoenen. Hij gaf de tuin meer structuur en schikte in diverse borders een
inspirerende en bonte verzameling van bloemkleuren en bladvormen.

D

at zijn opdrachtgevers fervente plantenliefhebbers
zijn, hoef je Christoph niet te vertellen. In zijn nieuwe
tuinplan maakte hij paden en verhardingen dan
ook volledig ondergeschikt aan de beplanting. Vlakbij de
woning, aan het bestaande terras in kasseien, gaf hij de
tuin een formeel karakter. Rond de waterpartij en langs
het pad koos hij voor bodembedekkers, groenblijvende
structuren en planten met overwegend grijsgroene
bladtinten. Achter een lage accolade van taxus liet hij in de
tuin meer vrijheid voor kleuren en vormen. Tegen de groene
achtergrond van een beukenhaag creëerde hij gevarieerde
borders in een romantisch kleurenpalet. Hoge beuken in
kegelvorm leiden de blik dieper in de tuin en doen je via
een met kasseien afgezoomd grindpad op zoek gaan
naar de andere gemengde borders die Christoph langs de
ronde grasperken schikte. Verpozing is nooit veraf, want
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Christoph bood de eigenaars op de belangrijkste zichtassen
een intieme zithoek of tuinbank. In een tuinkamer achter
de grote moestuin met serre eert Christoph de krachtige
romantiek van een Engelse tuin. De combinaties van rozen
en vaste planten zijn een streling voor het oog. En nog heeft
Christoph voor de eigenaars een extra troef in huis. Tegen
de perceelsgrens, in de schaduw van een loverbos kunnen
ze via een smal bospad wandelen langs een uitgelezen
verzameling schaduwplanten en sierstruiken. Ook nieuwe
aanwinsten moeten hier eerst hun groeikracht bewijzen,
alvorens ze van de eigenaars een plekje in een van de vele
borders krijgen. Op tijd en stond helpt Christoph met het
onderhoud, maar meestal volgen de groene vingers van de
eigenaars het reilen en zeilen in hun tuin. Op tuinreis gaan
doen ze nog steeds, maar thuiskomen is dankzij Christoph
toch zo veel mooier geworden.

“Toen onze passie voor planten
de tuin dreigde te versmachten,
blies Christoph er nieuw leven in.”
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3.

Met liefde voor groen
1. Een van de vele opvallende en minder gekende planten in deze tuin is monnikspeper of
kuisheidsboom (Vitex agnus-castus). Deze bladverliezende mediterrane heester behoort tot de
ijzerhardfamilie (Verbenaceae) en kan tot vier meter hoog worden. Zijn Nederlandse namen dankt hij aan
een middeleeuws gebruik. Monniken verzamelden de op peperbollen lijkende vruchten en mengden ze
door het eten om, al dan niet met succes, het libido te temperen. Tegenwoordig wordt de plant vooral
gebruikt tegen vrouwenkwaaltjes. In deze tuin kreeg hij met zijn witgrijze en blauwe bladtinten een
perfect plekje achterin een bloemenborder. Monnikspeper draagt prachtig diep ingesneden bladeren
en tooit zich in de late zomer met trosvormige blauwe bloemen. Er bestaan ook een roze en witte
variëteit, respectievelijk ‘Alba’ en ‘Rosea’.
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2. Zwarte nieswortel (Veratrum nigrum) draagt grote bladeren met opvallend grote nerven in de
lengterichting van het blad. Opgepast, want in de lente zijn ze een lekkernij voor slakken. Nochtans
zijn alle delen van deze plant giftig voor de mens. Deze vaste plant bloeit pas na enkele jaren en gedijt
het best op een niet te droge plek in halfschaduw. Tijdens de zomermaanden draagt de plant tot twee
meter hoge bloemaren met zwartglimmende bloemen.
3. Brandkruid of etagebloem (Phlomis samia) behoort met zijn viltige bladeren tot de familie van de
lipbloemigen (Lamiaceae). Meer gekend als tuinplant zijn de gele variëteiten P. russeliana en P. fruticosa
en de paarse variëteit P. tuberosa. De purperroze bloemen van brandkruid bloeien vanaf juli-augustus
en staan in verdiepjes tot 150 cm hoog. Dit is geen plant voor schaduwplekken. Ook in een nietdoorlatende bodem doet hij het niet zo goed, maar hier heeft hij duidelijk de smaak te pakken.

4.

5.

4. Lysimachia ephemerum of wederik behoort tot de familie van de sleutelbloemigen (Primulaceae).
Ondanks zijn prachtige stijf opgaande witte bloeiwijze vinden we deze soort nog te weinig in de tuin
terug. Nochtans kan hij zijn mannetje staan in een witte border en in tegenstelling tot L. clethroides
woekert hij niet. In mijn tuin zaait de plant zich goed uit. Wederik vinden we in de natuur terug in
moerasgebieden. Hij verkiest een zonnige, maar vochtige standplaats. Bij zeer strenge winters kan hij
wat beschutting gebruiken.
5. De meeste duizendknopen (Persicaria) doen het perfect in zon en halfschaduw als bodembedekker
en onderdrukker van onkruiden. De grootste van alle Persicaria is P. polymorpha. Deze niet-woekerende
plant reikt tot 250 cm hoog en draagt tijdens de zomermaanden witte bloemaren die een aangename
geur verspreiden. Zowel als solitair als in een gemengde border staat hij zijn mannetje.

In bont gezelschap

Christoph Soenens

Slechts acht meter breed meet de achtertuin van deze halfopen bebouwing in Paal.
Toch willigt hij alle wensen in van de bewoners. Zo telt hij meerdere terrassen, een lang
grasperk, een kippenren en fraaie bloemenborders. Bij de aanleg hield tuinaannemer
Geoffrey Lemmens vooral rekening met twee dingen: zijn liefde voor planten en hun
warme hart voor exotische vogels.

Soenens Christoph
Ingelmunstersteenweg 89
B-8780 Oostrozebeke
M +32 477 58 40 79
christoph.soenens@skynet.be
Ontwerp: Christoph Soenens
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anaf de straatkant loopt een brede oprit in kasseien
en grind tot langs de woning. Een massieve houten
poort verhult alle blikken naar de achtertuin. De
bewoners schonk Geoffrey twee terrassen naast en
achter het huis. Beide zijn opgesmukt met tal van kunstig
gesnoeide buxusbollen. Een derde, tijdelijk overdekt
terras biedt een mooi zicht op de groene achtertuin. Om
de privacy te garanderen en plaats te besparen koos
Geoffrey als tuinafscheiding voor snelgroeiende klimop die
hij combineerde met hoge leibomen. Onderaan plantte hij
een bonte verzameling zomerbloeiers. Het hoogteverschil
in het midden van de tuin ving Geoffrey op twee manieren
op; met een oplopend graspad dat de tuin optisch
verdiept, en met een brede trap in gerecupereerde blauwe
hardsteen en kasseien. Bovenaan eindigt deze op een uit

steigerhout vervaardigd schaduwterras met prieel. Een druif
en blauwe regen vinden er alle houvast om hun windende
ranken te spreiden. De volières met tropische vogels zijn
haast onopvallend aanwezig en keurig met groen bekleed.
Vooral niet-giftige planten zoals bamboe, Oost-Indische
kers en framboos kregen hierbij de voorkeur. Ook een met
steigerhout omrande waterpartij mocht achterin de tuin niet
ontbreken. Aan de kippenren tegen de achtergrens van
de tuin plantte Geoffrey verschillende soorten vlinderstruik
als natuurlijke geluidsbarrière tegen de achterliggende
snelweg. Door de grote variatie aan bloeiende planten, in
combinatie met tal van insectenhotels en voederplaatsen
gonst de tuin jaarrond van het leven. Zowel de bewoners
als de exotische vogels vinden in Geoffreys ontwerp alles
wat hun hart verlangt.

Met liefde voor groen
Het is lovenswaardig dat deze jonge tuinaannemer zijn tuin als oefenterrein ziet voor tal van nieuwe
variëteiten of minder gekende planten. Zo leer je het best welke soorten goed gedijen, welke eerder
woekeraars zijn of hoe ze zich gedragen in combinatie met andere planten. Door al die ervaringen bouw
je aan je kennis en geloofwaardigheid. En dat vraagt tijd en de moed om ook fouten te willen maken.

2.

3.

4.

1. In zijn tuin koos Geoffrey voor o.a. Agastache foeniculum ‘Blue Fortune’. Deze plant stamt
uit het verre Oosten. Hij verkiest vruchtbare, niet te natte grond en liefst een plekje in volle zon.
De kleine, buisvormige bloempjes die zich vroeg in de zomer vormen, geuren naar munt en anijs.
Vandaar komt ook zijn Nederlandstalige naam: dropplant of anijsplant. Met zijn stevige stengels en
een hoogte die reikt tot een meter biedt hij andere, zwakkere planten in de border een steuntje in de
rug. Ook voor bijen en vlinders is het een ware magneet. Zowel blad als bloem kan je gebruiken voor
een weldoende kruidenthee.
2. Phlox paniculata ‘Blue Paradise’ is een nieuweling bij de Phloxen (Nederlandse naam: vlambloem).
Deze variëteit wordt tot 90 cm hoog en tooit zich in juli en augustus met prachtige, haast fluorescerend
blauwe bloemen. Terwijl we dit schrijven is deze vlambloem wellicht de meest blauwe Phlox die er
te vinden is. Vooral bij valavond is hij prachtig van kleur. Normaal gezien staan Phloxen graag in de
zon, maar deze verkiest eerder halfschaduw. Hoewel je zou denken dat hij goed staat in een boeket,
verwelkt deze Phlox al na enkele dagen.
3. Hemelse bamboe is de Nederlandstalige naam waarnaar Nandina domestica luistert. Misleidend,
want de plant heeft buiten zijn oorsprongsgebied – Zuid-Oost-Azië, Japan en Himalayaregio - weinig
tot niets gemeen met bamboe. Nandina is een groenblijvende heester uit de Berberisfamilie die 150
tot 180 cm hoog wordt. In tuinen met een oosterse sfeer mag hij door zijn opvallende, samengestelde
bladeren zeker niet ontbreken. In de vroege zomer draagt de plant sierlijk witte pluimen die na de
bloei veranderen in helderrode bessen. In het najaar komt naar nog een prachtige herfstverkleuring
bij. Enkele mooie variëteiten zijn Nandina domestica ‘Firepower’ met rood-paarse herfsttinten en N. d.
‘Obsession’ met warmrode lenteloten en een purperen herfstkleed.
4. In deze tuin viel ons oog ook op Echinacea purpurea ‘Green Jewel’. Je zult wellicht denken en
het is ook zo: de zoveelste zonnehoed op rij. Maar zelf werk ik al een zestal jaar met deze absolute
schoonheid en de eerlijkheid gebiedt me te vertellen dat ik haar niet meer kan missen in de tuin. Door
zijn groene bloem kan hij in zowat elke border terecht. Plant hem nu ook niet te diep, want hij wordt
slechts 60 cm hoog. Maar hij is beeldschoon en verrast met een lange bloeitijd (van juni tot september).

5.

5. De jongste jaren veroveren meer en meer exoten onze tuinen. Ook Albizia julibrissin of de Perzische
slaapboom (familie: Mimosaceae) komt oorspronkelijk uit het warme Azië, maar treffen we steeds
vaker aan in mediterraan gebied. Winterhard zouden we hem zeker niet noemen, al wordt daaraan
gewerkt. En wanneer we terugkijken op deze zomer, dan zijn die exoten meer dan welkom. Albizia is
familie van het kruidje-roer-me-niet. In tegenstelling tot dit opvallende plantje dat zijn bladeren toevouwt
bij de minste aanraking, kan Albizia tot tien meter hoog worden. De bloem is gelijkaardig, met grote
ronde bundels van lange witroze meeldraden. Het lijken haast lange roze pluisjes waarmee de boom
zich tijdens de zomer uitbundig tooit. Toch nog even dit over de winterhardheid: de toppen kunnen
bevriezen, maar niet getreurd, de plant groeit vlot door in de lente. Er bestaat ook een variëteit met
wijnkleurig blad: Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’.

Geoffrey Lemmens

Gesnoeid

"Mijn tuin bewijst dat je niet hoeft
te kiezen tussen je passies. Groen
is de perfecte matchmaker."
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Oude Baan 207B
B-3583 Paal-Beringen
M +32 474 35 78 51
geoffrey@gesnoeid.be
Ontwerp: Geoffrey Lemmens
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e hoofdkleur in deze landschapstuin is groen. Zo ver
het oog reikt, strekt zich een biljartglad grasperk over
meerdere tuinkamers. Enkele robotmaaiers zwerven
als bezige bijen over de grasvlakte. Kunstig gesnoeide
beuken op stam en lagere taxus- en beukenhagen wisselen
elkaar af in een natuurlijk ritme. Tegen de tuingrens pronken
gevariëerde struikmassieven met hun verscheidenheid aan
bladvormen. Centraal achteraan geniet een majestueuze
mammoetboom (Sequioadendron giganteum) van alle
aandacht. Meerdere keren per jaar snoeit Wim de jonge

loten van de hoge beukenhagen. Ook de accolades van
taxus, buxusbollen en lagere beukenhagen ontsnappen
niet aan zijn vlijmscherpe messen. Vanaf het terras vormt
een klinkerpad een tweede zichtas tot diep in de tuin.
Langszij mag een ruime variatie aan klimrozen een houten
pergola met bloemen en geuren in de kijker zetten. Rechts
achteraan kozen de bewoners voor een strakke boomgaard
met tal van appel-, kers- en pruimvariëteiten. Dankzij de
goede zorgen van Wim oogt de tuin strak en modern,
maar bovenal rustgevend.

Behaaglijke
landschapstuin
Alle verhardingen waren reeds uitbesteed toen tuinaannemer Wim
Landerloos de vraag kreeg om de groenaanleg in de tuin voor zijn rekening
te nemen. Wim kweet zich uitstekend van zijn taak. Hij verrijkte de bodem
waar nodig, zaaide wijdse grasvlaktes en ging met geometrische precisie
te werk bij het planten van hagen en bomen. Tot voldoening van de
tuineigenaar houdt hij de tuin jaarlijks in optima forma.
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“Een tuin betekent voor mij bomen.
Ze zijn de stille getuigen van de
grootsheid van de natuur.”
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5.

Met liefde voor groen
1. Deze eigenaar houdt van bomen die je niet in elke tuin terugvindt. Het zijn dan ook stuk voor stuk
uit de kluiten gewassen exemplaren die de nodige ruimte vereisen. Ons oog viel o.a. op een stevige
Sequioadendron giganteum. De Nederlandse naam ‘mammoetboom’ dankt hij aan de enorme
omvang die deze naaldboom kan bereiken. In Californië staan de grootste en oudste exemplaren.
Eentje is maar liefst 83 meter hoog, heeft een stamomtrek van 24 meter en wordt 2000 à 3000 jaar
oud geschat. Mocht hij ooit tegen de vlakte gaan, wat door zijn kegelvormige opbouw zeer uitzonderlijk
is, dan zou hij ongeveer 2145 ton hout opleveren. Maar dat is van mindere kwaliteit. Dankzij zijn dikke
roodbruine bast kan hij bosbranden weerstaan. Die is dan weer niet zo stevig, want bij grote exemplaren
kan je met de vuist de bast inbeuken, vandaar ook zijn bijnaam ‘boksboom’. De Sequioadendron is
eenhuizig, dat wil zeggen dat deze altijd groene naaldboom zowel mannelijke als vrouwelijke vruchten
draagt. Er bestaat ook een cultivar voor kleinere tuinen: Sequioadendron giganteum ‘Pygmaeum’. Deze
bossige naaldboom wordt slechts twee meter hoog.
2. In onze contreien wordt de wimperlinde (Tilia henryana) hooguit tien meter groot. In het land van
oorsprong China kan hij tot 25 meter hoog reiken en groeit hij meestal meerstammig uit. Zijn Nederlandse
naam dankt hij aan de ‘bewimperde’ met naaldvormige tandjes bezette gezaagde bladeren die
bronskleurig uitlopen en net zoals de twijgen donsachtig behaard zijn. Deze boom verkiest een warme
en zonnige standplaats, want als jonge plant is hij nogal vorstgevoelig. Vooral bij imkers is de wimperlinde
graag gezien, want het is een echte bijenplant. De opvallende geelwitte bloemen hangen in trossen
aan de takken en verspreiden een honingzoete geur. de In tegenstelling tot de kleinbladige winterlinde
(Tilia cordata), de grootbladige zomerlinde (Tilia platyphyllos) en een kruising van beide voorgaande de
Hollandse linde (Tilia europaea) wordt de wimperlinde veel minder door bladluizen bezocht waardoor er
amper plakkerige ‘honingdauw’ (d.i. uitwerpselen van bladluizen) afdruipt.
3. Mocht je nog op zoek zijn naar een middelgrote boom (tot zes meter hoog) die bloeit op momenten
dat je geen bloeiende bomen meer verwacht, dan is Koelreuteria paniculata een goeie eerste keus. De
Chinese vernisboom, koelruit, lampionboom of gele zeepboom tooit zich diep in de zomer met
grote pluimen met gele bloempjes. Nadien verblijdt deze plant je met zeer decoratieve, lampionvormige
zaaddoosjes. Naast de opvallende bloeiwijze heeft deze boom ook prachtig samengestelde bladeren
die in een vroeg stadium roodachtig zijn en naarmate de herfst intreedt citroengeel kleuren. In
boomkwekerijen bieden ze naast hoogstammen ook meerstammige exemplaren aan, maar deze
worden minder hoog. Koelreuteria verkiest een zonnige, licht beschutte standplaats en een goed
doorlatende bodem. Je kan hem beter niet snoeien. Dat komt omdat de takken een sponsachtig merg
bevatten dat bij beschadiging kan aangetast worden door koraalzwam. Indien snoei zich toch opdringt,
moet je de wonde goed behandelen met afdekbalsem.
4. Naast de vaste plantenborders troffen we ook een exemplaar van Morus platanifolia oftewel de
moerbei. Deze boom is de laatste jaren aan het herleven in de Vlaamse tuinen. Hij is dan ook zeer
veelzijdig en kan gebruikt worden als struik, als half- of hoogstam of als leiboom. De boom groeit redelijk
traag en vraagt een zonnige, ietwat beschutte standplaats. De twijgen zijn grijsgroen en behaard, dit in
tegensteling tot de zwarte moerbei (Morus nigra) die geelgroene, onbehaarde twijgen draagt. De eetbare
vruchten zijn niet zo lang houdbaar, kwetsen snel en kunnen diepe vlekken maken in de bestrating. De
moerbei is een struise boom die tot 15 meter hoog kan worden en in de breedte makkelijk zes à zeven
meter kan innemen.

Wim Landerloos

Wim Landerloos
tuinarchitectuur
Bosstraat 3A
B-3350 Linter
M +32 477 30 93 23
info@wimlanderloos.be
Ontwerp: Ronny Nulens
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5. In elke tuin zouden hortensia’s moeten staan. Je vindt exemplaren voor grote en kleine tuinen
en, mits de grond voldoende voedzaam en vochtig is, geniet je een zomer lang van de prachtige
bloemschermen. Deze zijn zelfs in het najaar en in de winter zeer decoratief. In deze tuin troffen we
een grote border van Hydrangea macrophylla ‘Lanarth White’. Deze niet al te hoge hortensia is een
Tellerhybride van Hydrangea macrophylla en draagt sneeuwwitte, schermvormige bloemen. De witte,
steriele randbloemen zijn stervormig en omringen de minder opvallende fertiele bloemen. Op een zure
grond kunnen ze lichtblauw verkleuren. De plant bloeit van juli tot september.

Harry van Trier (1954-2015)
Op 6 juni 2015 overleed ons botanisch jurylid Harry van Trier na een langdurige ziekte op de
leeftijd van 60 jaar. 18 jaar lang heeft hij samen met ons alle tuinen bezocht en het werk van
Vlaamse tuinaannemers zeer vakkundig beoordeeld. Harry was een uitmuntend botanicus,
groenjournalist, docent, voormalig directeur hortulanus van het Arboretum van Kalmthout
(1985-1997) en bestuurslid van vele plantenverenigingen. Hij was ook lid van de Koninklijke
Maatschappij voor Plantkunde (Gent), mede-inspirator en oprichter van het Arboretum De Kolonie
in Merksplas en verkozen tot Belgische Tuinpersoonlijkheid van het Jaar 2015. Door zijn inspirerende
passie voor planten genoot hij het respect van kwekers, plantenliefhebbers en tuinvrienden over de ganse
wereld. Vanuit zijn ruime praktijkervaring schreef hij diverse boeken over o.a. bamboe, hortensia, buxus, de Gentse
azalea en helleborus en gaf hij wereldwijd lezingen over zijn groene passie. Hij benoemde planten en bomen en
enkele planten werden naar hem genoemd. Harry was een zeer integer en bescheiden man met gevoel voor humor.
Enige troost vinden we in de gedachte dat zijn passie voor groen in ons voortleeft.
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info@agrovangeel.be | www.agrovangeel.be

Al heel veel jaren produceert en verkoopt ICL SPECIALTY FERTILIZERS
gecontroleerd vrijkomende, wateroplosbare en langzaam werkende meststoffen, die met respect en zorg voor het milieu het tuinonderhoud optimaliseren.
Heerlen (NL)
T +31 418 655 770 | F +31 418 655 785
info.benelux@icl-group.com | www. icl-sf.com

Marlux biedt een ruime keuze aan duurzame terrastegels, sierbestrating en
tuinafwerking om elke buitenomgeving mooi in te richten. Ze begeleiden je
keuze, geven advies voor onderhoud en blinken uit in service na verkoop.
Tessenderlo
T +32 (0)13 67 91 00 | F +32 (0)13 66 20 87
info@marlux.com | www.marlux.com

Deze oerdegelijke Duitse fabrikant is actief in 3 onderscheiden sectoren m.b.t.
watertechnologie: watertuinen, fonteintechnologie en ‘lake management’. Zij
bieden u gegarandeerd inspirerende ideeën voor sprankelende vijvers.
Merchtem
T +32 (0)52 48 47 60 | F +32 (0)52 48 47 61
info.be@oase-livingwater.com | www.oase-livingwater.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
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