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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.
Het promotieproject “De Vlaamse Tuinaannemer” werd 23 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 150 m²’, ‘Tuinen tussen 150 m² en 750 m²’, ‘Tuinen groter
dan 750 m²’, ‘Jong talent’ en ‘Groen kleurt’. De laatste categorie getuigt niet enkel van uitmuntend allround
vakmanschap, maar zet bovendien een speciale aandacht voor beplanting, zoals het gebruik van exclusief
groen, bijzondere combinaties of groenbehoud in de kijker.
Alle projecten worden eerst beoordeeld op aanleg en onderhoud. Daarna bepaalt een zeskoppige jury onder
het voorzitterschap van groen professional en mediaman Pepijn Verheyen de winnaars. De jury telt verder nog
tuin- en landschapsarchitect Francis Broos, een man met een uitgebreide botanische kennis, Jan Hendrickx,
iemand uit de boomkwekerssector, Henk van Beek en twee tuinaannemers die al meermaals laureaat waren,
Wim Beliën en Luc Vancoppenolle.
De winnende tuinen die je hier zal zien, bewijzen de kwaliteit van de professionele tuinaannemer en dat is
uiteraard de doelstelling van het project “De Vlaamse Tuinaannemer”.

WIE ZOEKT, DIE VINDT… DE IDEALE TUINAANNEMER VOOR JOUW TUIN
GROEN DOET GOED

In de wedstrijd van de Vlaamse Tuinaannemer dragen we al jaren het vaandel hoog voor wie extra aandacht
besteedt aan groen in de tuin. De prijzen die we uitreiken in de categorie ‘Groen kleurt…’ gaan naar tuinaannemers
die in de reguliere categorieën al hun meerwaarde hebben getoond. Hun bekroning in de categorie ‘Groen
kleurt…’ kan je beschouwen als een extra keurmerk. Deze laureaten zijn immers, bovenop uitstekende
tuinaannemers, ook echte ambassadeurs die ijveren voor meer groen in de tuin. Een tuin moet immers vooral
een groene oase van rust zijn. Eentje waar mens en dier volledig thuis kan komen. Zij het als rustpunt in de stad
of als verlengde van het groene landschap dat Vlaanderen zo kenmerkt. Wat ons betreft, mag Vlaanderen gerust
nog veel ‘groener kleuren’.
Ook BEST-select ijvert voor kwaliteitsvolle en duurzame tuinplanten. De BEST-selectprijs gaat dan ook naar een
tuinaannemer die in zijn tuinproject vernieuwend omgaat met planten en ook het totaalplaatje van de tuin niet uit
het oog verliest. Kortom, een tuinaannemer met groene vingers die in zijn plantkeuze durft af te wijken van het
vaste assortiment. En dit jaar gaat deze prijs verdienstelijk naar Stijn Phlypo.

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 internetsite van de VLAM;
of een beroepsfederatie aanspreken. Die kan je in contact brengen met de aangewezen tuinaannemer voor jou
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 jou als klant en de
professionele tuinaannemer.
Doe gerust een beroep op hen, zij zijn er ook voor jou.

SCHAALVERKLEINING

Vanaf deze editie volgen we in onze categorieën ook de trend dat de beschikbare oppervlaktes en tuinen in
Vlaanderen steeds kleiner worden. Zo zijn de projecten in de kleinste categorie nu maximaal 150 in plaats van
vroeger 250 m² groot. Projecten in de categorie groot starten vanaf 750 m². Deze schaalverkleining noopt
trouwens tot nog inventiever gebruik van de beschikbare ruimte. En wie is er beter geschikt dan de Vlaamse
tuinaannemer om deze ruimte zo optimaal mogelijk te besteden?
mediapartner

BELGISCHE FEDERATIE
GROENVOORZIENERS
www.bfg-fbep.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
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Kies voor de
meerwaarde van
een tuinaannemer
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.
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< 150 M2

2019
2020
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Tuinen Daenekindt (Moeskroen)
met een tuin in Kortrijk
Tuinarchitectuur Vranckx (Geel)
met een tuin in Vosselaar

Een ecologische tuin, een landelijke 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.

De Telder Tuinen (Gent)
met een tuin in Gent

BRONS

10

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.
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30
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33
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Bovendien kan je de aanleg van een tuin ook spreiden in de tijd: dan voegt je tuinaannemer elk jaar nieuwe
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.

Geniet van het
Tuinaannemereffect

De Vlaamse
Tuinaannemer
Publieksprijs 2019
Elk jaar bekroont de wedstrijd “de Vlaamse
Tuinaannemer” de best aangelegde tuinen van
Vlaanderen. Ook dit jaar wordt er opnieuw een
Publieksprijs uitgereikt. 13 tuinen werden hiervoor
genomineerd en losgelaten op genietend
Vlaanderen. Mensen konden stemmen op hun
favoriete tuin via de website van de krant De
Standaard. De tuin met de meeste stemmen, kan je
verderop in deze brochure bewonderen.
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Een professionele tuinaannemer zet al zijn
vakkennis en ervaring in om voor jou hét ontwerp
te creëren. Zo wordt je tuin keihard genieten. Als
je het onderhoud graag uit handen geeft, staat je
tuinaannemer opnieuw enthousiast voor je klaar.
Kennismaken met de straffe vakman in je buurt?
Surf dan naar tuinaannemer.be.

CATEGORIE
150 - 750 M2

Tuinonderneming Monbaliu bvba (Oudenburg)
met een tuin in Brugge
Puur (Alken)
met een tuin in Oud-Heverlee

Tuinonderneming Stijn Ameloot bvba (Alveringem)
met een tuin in Watou

CATEGORIE
> 750 M2

Tuinen Hoornaert (Wontergem)
met een tuin in Wontergem
Tuinen Bjorn Bil (Ruiselede)
met tuin in Poeke
Tuinonderneming Stijn Ameloot bvba (Alveringem)
met een tuin in Watou

CATEGORIE
JONG TALENT

CATEGORIE

GROEN KLEURT

Tuinarchitectuur Adam (Overijse)
met een tuin in Overijse
Bolster (Hasselt)
met een tuin in Hasselt

Stijn Phlypo Tuindesign (Roeselare)
met een tuin in Gent
Tuinen Scheerens (Tielt)
met een tuin in Roeselare
Duo Verde (Brasschaat)
met een tuin in Kontich
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Goud
CATEGORIE TUINEN

< 150 M²

Uit je dak

op het dak

In het centrum van Kortrijk is het aangenaam wonen. Maar wat
doe je als je een buitenruimte mist en toch een beetje van droomt
van een tuin? Samen met tuinaannemer Bert Daenekindt dachten
de eigenaars buiten de lijnen van het reguliere spel. Het resultaat
overtreft de stoutste verwachtingen.

A

chter deze woning in Kortrijk kwamen nieuwe garages ter
beschikking. Niet alleen de garages maar ook het dak van
dit gebouw sloten aan op hun woning. Aan Bert Daenekindt
vroegen ze of het niet mogelijk was om dit dak om te bouwen tot een
daktuin met – wie weet – ook een zwembad. Bert liet zich uitgebreid
adviseren door architecten en ingenieurs. Na hun fiat ging hij van
start met een huzarenstukje in het centrum van de stad, op het dak
van een garage.

Meer
dan we
durfden
dromen

Vanuit de buik van de woning leidt een industriële trap naar een
nieuwe leefruimte voor de eigenaars: een stemmig modern poolhouse met aansluitend een zwembad van maar liefst 1,35 meter
diep. Als vloer kozen de eigenaars voor een warme combinatie van
grote betontegels en hardhouten ipé planken. Het hardhout geeft
ook een warme touch aan de witte, aluminium bloembakken die elk
op maat zijn gemaakt. Hierin treffen we een karaktervolle olijfboom,
enkele groenblijvende eiken, sierheesters en siergrassen. Een automatisch gestuurde druppelbevloeiing maakt gieten overbodig.
Langs het zwembad bekleedde Bert de betonnen muur vakkundig
met steenstrips. Daartegenover verhinderen zwarte houten wanden in thermowood de inkijk van omwonenden. Enkele hardhouten
treden brengen de eigenaars op gelijke hoogte met de waterrand,
waar plaats is voor enkele ligbedden. Helemaal achterin is dit hoogteverschil optimaal benut voor een ruime, verzonken loungehoek.
Het totale gewicht van de constructie is geschat op maar liefst 180
ton. Zowel de eigenaars als hun zoon genieten mateloos van een
sportieve duik, een verkoelend waterbed, een koesterend zonnebad of even heerlijk loungen met vrienden.

Tuinen
Daenekindt
Bert Daenekindt
Rue Du Plavitout 135B
B-7700 Moeskroen
T. +32(0)475 844 894
E. info@tuinendaenekindt.be
Ontwerp: Bert Daenekindt
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Zilver
CATEGORIE TUINEN

< 150 M²

Een groene

verademing

De eigenaars van deze tuin in Vosselaar wensten een plekje waar
ze volledig tot rust konden komen. Weg van alle beslommeringen
in de buitenwereld, een oase van groen, onderhoudsvriendelijk,
maar met een gevarieerde beplanting. Tuinaannemer Roeland
Vranckx schotelde hen een sober ontwerp voor, met toekomstperspectieven, maar vooral met alle ruimte om te verademen.

I

n de zijtuin overheersen langs het rechte klinkerpad diverse
groentinten. Halverwege vroegen de eigenaars om een gedenkplek voor hun recent overleden hond. In de schaduw van de notenboom van de buren plaatste Roeland strategisch een tuinbank in
een accolade van wintergroene taxus. Haast tastbaar dichtbij klatert
een borrelsteen tussen de kiezels waar een deel van de asse van de
hond is gestrooid. Even verderop langs het pad liet Roeland ruimte
voor een stemmig tuinbeeld. De minimale hoogteverschillen in de
achtertuin ving hij op door te werken op twee niveaus. Het arbeidsintensieve grasperk verving hij door brede stroken kunstgras die
nauwelijks van echt zijn te onderscheiden. Een schrijnwerker hielp
bij het maken van het hoge tuinhuis. Van zijn hand is ook de brede
houten boog die de tuin achterin overspant. Hier zou je gerust je
hangmat kunnen tussenhangen en wegdromen onder de wolken.
Aan de woning creëerde hij twee zithoeken die hij zacht omzoomde
met lage siergrassen en zomerbloeiers. Hogere siergrassen prijken
dan weer in verborgen plantenbakken. Enkele opvallende, solitaire
bomen dienen als blikvanger. De eigenaars zijn gek op kamperen en
vinden op het kunstgras altijd de ideale plek om hun tentje te laten
drogen. Er gaat een heerlijk huiselijke rust uit van deze tuin waarvan
de eigenaars met volle teugen genieten.

Nu zo veel
liever buiten
als binnen

Tuinarchitectuur
Vranckx
Roeland Vranckx
Rauwelkoven 130
B-2440 Geel
T. +32 (0)486 11 25 98
E. info@tuinenvranckx.be
Ontwerp: Roeland Vranckx
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Brons
CATEGORIE TUINEN

< 150 M²

Hernieuwen

herleven

Na de complete renovatie van zijn woning in de Gentse binnenstad vond de eigenaar het absoluut tijd om ook de tuin aan te
pakken. Hiervoor contacteerde hij tuinaannemer Mathieu De Telder en zijn vrouw Annabelle Tieter. Zij moesten vooral aandacht
besteden aan privacy, aan onderhoudsvriendelijkheid en een verwarmde zwemvijver.

E
Doe het maar:
alle minnen
wegwerken
en alle plussen
uitvergroten

r was geen rechte muur te bekennen in deze ommuurde binnentuin. Ook bleek hij moeilijk bereikbaar en was een parkeeraanvraag bij de stad Gent geen overbodige luxe. Daarnaast
toonde de afscheidende tuinmuur geen al te secuur karakter, maar
uiteindelijk speelden al deze nadelen in de kaart van het inventieve
tuinaannemersduo. Om plaats te besparen en zo veel mogelijk groen
in de tuin te kunnen voorzien, zijn de zwemvijverwanden slechts tien
centimeter breed en ter plaatse gegoten. De hoge tuinmuur langszij
werd stap voor stap ondergraven en zeer vakkundig extra gestabiliseerd en tot slot opgefrist. De zwembadrand kreeg een afwerking
van cortenstaal, net als de treden waarlangs je langzaam kunt afdalen tot diep in de tuin. Zowel aan kop- als voeteinde van het zwembad ligt een ruim terras in natuursteen. Toscaanse jasmijn mag zijn
heerlijke geuren over het water verspreiden en wordt aan de voet
vergezeld van siergrassen. Ondanks zijn kleine formaat telt deze binnentuin een ruime variatie aan zomerbloeiers en schaduwplanten.
De blikken van de omwonenden stuiten nu op hoge meerstammige
bomen met een wintergroen karakter. Wanneer de eigenaar de achterdeuren opengooit, lijkt het alsof zijn woning er een extra groene
kamer bij krijgt. Ook ’s avonds komt de tuin tot leven dankzij een
uitgekiend verlichtingsplan.
Als surplus kreeg de eigenaar op de bovenverdieping nog een solide daktuin met hoge bloembakken en een stemmige zithoek. De
met oude eikenplanken bezette bloembakken zijn trouwens slechts
voor een derde met substraat gevuld om het dak niet te overbelasten. Kunstige zwartmetalen frames dienen om de planten in de hoogte te begeleiden. Van hieruit kan de eigenaar tussen de bladeren
door kijken naar de majestueuze toren van de Sint-Baafskathedraal.
Genieten staat hier op de eerste plaats.

De Telder
Tuinen
Mathieu De Telder
Annabelle Tieter
Wiedauwkaai 27a
B-9000 Gent
T. +32 (0)474 61 75 04
E. info@deteldertuinen.be
Ontwerp: Annabelle Tieter
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Goud
CATEGORIE TUINEN

BruggeEendieduik schone
in

150 - 750 M²

de geschiedenis

Normaal gezien start tuinaannemer Bart Monbaliu met één tuinontwerp wanneer hij de vraag krijgt om iemands tuin vorm te geven. Dit jonge koppel in Brugge kreeg van hem twee ontwerpen
voorgeschoteld: eentje zoals zij het gevraagd hadden en eentje
zoals hij het voor ogen hield. Enkele dagen later belde het koppel
hem op met de korte woorden: ‘Doe maar dat van jou’. Bart worstelde zich doorheen een administratieve hel en bewoog hemel
en aarde om zijn plannen te kunnen uitvoeren.

D

e ondergrond in de Brugse binnenstad is één grote schatkamer waarin nog veel onontdekte rijkdommen liggen. Bart
stootte tijdens de voorbereidende werken dan ook op de gewelven van een historische kelder en dat zorgde voor vertraging en
inventief denkwerk werd een vereiste. Enkele archeologen keken
nauwlettend toe terwijl Bart de bestaande tuin uitbrak om plaats te
maken voor een modern overloopzwembad met tegenstroominstallatie. Een deel van de historische keldergewelven verborg hij onder
de langgerekte eerste trede van het bad. Ook langszij koos hij om
die reden voor een verhoogde plantenbak in cortenstaal met een
geïntegreerde zitbank in padoek. Bart behield het bestaande terras
in oerdegelijke Balegemse steen aan de woning, maar breidde het
speels uit met onregelmatige stukken natuursteentegels. In de brede, organische voegen plantte hij geurende Corsicaanse munt en
koperknoopje (Leptinella squalida), planten die wel een voetstap of
twee kunnen verdragen. Voor zowel de bestrating als de beplanting
gebruikte Bart het principe van een daktuin. Naast het zwembad ligt
een gezond grasperkje met uitsparingen voor groenblijvende struiken. De muren van deze tuin gaf Bart een fleurige aankleding van
klimrozen en blauweregen. In de hoogte vinden ze doorheen de tuin
hun groene gelijke in karaktervolle solitaire bomen. Alle beplanting
is voorzien van een automatisch irrigatiesysteem. Om het vakantiegevoel nog completer te maken, plaatste Bart her en der in de tuin
diverse sfeervolle lichtpunten en een lichtstrook onder de zitbank
en onder water. Al wemelt het dan van de toeristen in de stemmige
straten van Brugge, dit pareltje aan de Brugse kroon schittert enkel
en ultiem voor zijn bewoners.

Hier ademt
alles rust.
Zalig!

Tuinonderneming
Monbaliu bvba
Bart Monbaliu
Waerevaartstraat 2A
B-8460 Oudenburg
T. +32 (0)59 50 89 98
E. info@tuinondernemingmonbaliu.be
Ontwerp: Bart Monbaliu
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Zilver
CATEGORIE TUINEN

150 - 750 M²

Romantiek

met een ruw kantje

Groenbeleving
en waterpret
waren
belangrijk én
in die volgorde

Het is een absolute meerwaarde wanneer je als tuinaannemer
kan meedenken over de tuin wanneer de woning nog in conceptfase zit. De eigenaars van een perceel in Oud-Heverlee hadden
dat goed begrepen en contacteerden tijdig tuinaannemer Jan
Nickmans om een tuin te ontwerpen die zich perfect om de moderne woning legt.

I

n de achtertuin is het heerlijk zetelen op het ruime terras aan de
woning. Als vloerbedekking kreeg het dezelfde geslepen betonvloer als de aanpalende leefruimte. Een sobere en zachte beplanting geven beweging en cachet aan de lager gelegen achtertuin.
Op wens van de eigenaars ligt het verhoogde zwembad voor het
oog verborgen achter enkele massieve natuursteen blokken. Met
eenzelfde robuustheid werden de zijkanten van het zwembad afgewerkt, zodat je enkel van kop- of voeteinde in en uit het water
kan. Een kasseipad waarlangs zomerbloeiers en siergrassen zich
weelderig aan je voeten leggen, brengt je naar het achterliggende
moderne poolhouse. Op termijn krijgt ook de woning eenzelfde robuustere afwerking in zachte grijstinten. De vloer van het verhoogd
opgestelde poolhouse werkte Jan af met ipé hardhouten planken.
Via enkele zware rotsblokken kunnen de eigenaars afdalen naar
het gazon. De overdekte patio naast de woning is afgewerkt met
mozaïekkasseien en een aankleding van wintergroene kurkeiken
die mooi contrasteren met de brede zuilen die de woning dragen.
Langszij en achterin de tuin strooide Jan met groenstructuren en accentbeplanting, waarbij de grijsbladige Eleaegnus met zijn knoestige
schors zeer beeldbepalend is. Op elk moment van de dag vind je in
de tuin wel een plekje in de zon. Opvallend hierbij is dat het zwembad door zijn groene aankleding nauwelijks als storend wordt ervaren. Voor de kinderen liet Jan voldoende speelruimte in het ontwerp,
al geniet het gezin vooral van een duik in het glasheldere water.

Puur
Jan Nickmans
Oude Baan 87
B-3570 Alken
T. +32 (0)11 96 63 36
E. info@puurgroen.be
Ontwerp: Jan Nickmans
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Brons
CATEGORIE TUINEN

150 - 750 M²

Groen moet
Enkele weken voor de opening van een vijfsterrenvakantiehuis in
Watou kreeg tuinaannemer Stijn Ameloot de vraag om de volledige binnenkoer te verharden met als bedoeling dat er zo veel mogelijk wagens aan de woning konden parkeren. Stijn aanvaardde
de opdracht, maar kon de klant toch overtuigen van de meerwaarde van groen.

A

chter de stijlvolle hardhouten toegangspoort heerst een drukte van jewelste, wanneer Stijn er met zijn team aankomt. Binnen de drie weken wensen de eigenaars de woning open te
stellen voor vakantiegangers en alles moet tegen dan klaar zijn. Hoewel zij totaal niet geneigd zijn om enige groenaccenten aan de binnenkoer te geven, laat Stijn de kans niet onbenut om hen te duiden
op het belang ervan. Hij slaagt erin om de in vossenkopkasseien en
sierdolomiet aangelegde binnenkoer enkele groentoetsen te geven.
Zo kreeg de ‘place de l’apero’ een grote meerstammige acacia en
richten twee krentenbomen zich op uit de verharding. Stijn gaf hen
ruim de plaats om te wortelen in de opgehoogde ondergrond. Twee
haagbeuken flankeren de toegangsdeur van de woning en krijgen
in hun schaduw het gezelschap van lage borders met siergrassen
en bloeiende vaste planten. In de lente tonen ze een zee van voorjaarsbloeiers, een waar genot voor de aanwezige vakantiegangers.
Ook een jonge vijgenboom zal op termijn het vakantiegevoel nog
versterken. Langszij koos Stijn voor kleine wintergroene massieven
om de overgang tussen woning en binnenkoer te verzachten. Achterin werkte hij de grenzen van het perceel af met oude eikenhouten
planken die door hun verschillende breedtes een speelse uitstraling
krijgen. Ook hier wist hij de eigenaars te overtuigen om enkele karaktervolle solitaire leifruitbomen tegen de afscheiding een plaats
te gunnen. Ondanks de tijdsdruk en de aanwezigheid van tal van
werklieden en nutsleidingen in en om de woning, slaagde Stijn er in
om een mooi resultaat neer te zetten, met oog voor detail en ruimte
voor groen.

Zonder
groen geen
terrasgevoel

Tuinonderneming
Stijn Ameloot bvba
Stijn Ameloot
Oude Bekestraat 4
B-8691 Alveringem
T. +32 (0)472 40 01 49
E. stijn.ameloot@telenet.be
Ontwerp: Stijn Ameloot
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Goud

Water en vuur

CATEGORIE TUINEN

> 750 M²

Sommige tuinaannemers vinden nauwelijks de tijd om hun eigen
tuin te onderhouden. Nochtans kan die het perfecte visitekaartje
zijn voor toekomstige klanten. Zo redeneren ze althans bij Tuinen
Hoornaert. Ilse Nachtergaele en haar man Francis stellen er met
plezier en trots hun privétuin open als inspiratiebron voor zoekende tuineigenaars.

I

lse probeert om een dag per week uit te trekken om de tuin te
onderhouden. En dat lukt meer dan aardig, gezien de grote oppervlakte en diverse stemmige elementen die de tuin herbergt. De
voortuin oogt bewust sober en wordt gedomineerd door een strak
grindtapijt dat plaats biedt aan enkele wagens. Leuke stapstroken in
kleiklinkers tonen de bezoeker verschillende soorten legverbanden
en leiden hen naar het nabijgelegen kantoorgebouw. Een toegangsdeur in de hoge haag wenkt naar de achtertuin.

Voor elke
stemming
een plekje in
de tuin

Deze tuin telt zo’n veelheid aan ingrediënten dat hij elke bezoeker
kan inspireren. Alle zijn ze verbonden met de elementen water en
vuur. Zo bakent een strakke wintergroene haag en hardstenen waterpartij het terras achter de woning af. Een natuurlijke zonwering
van dakbomen biedt de nodige schaduw en koelte tijdens de warme
zomerdagen, terwijl de bewoners bij regenweer makkelijk kunnen
uitwijken naar het overdekte eikenhouten terras met gemetselde
barbecue. Langszij liggen kleurrijke bloemenborders die Ilse volop
inspiratie bieden voor een wekelijks bloemboeket. Het natuurlijk
ogende zwembad is opgebouwd uit duurzaam polypropyleen en
grenst aan een stemmige moeraszone. Je zou denken dat het water
van het zwembad op een natuurlijke wijze wordt gefilterd, maar in
dit geval zijn het twee losstaande waterelementen die qua look en
feel perfect op elkaar aansluiten. In het zelf ontworpen poolhouse
huist de koperionisatie waardoor de zwemmers kunnen genieten
van ecologisch en chloorvrij zwemwater. Achterin de tuin ligt een
vuurput die al menig verhaal heeft aanhoord. Tegen de tuingrenzen
aan krijgt de natuur meer de bovenhand, waarbij de eigenaars de
hulp inschakelen van schapen om het weidegras kort te houden. In
de gevarieerde boomgaard schuilen enkele speeltuigen voor de
kinderen. Ook een trampoline ligt stemmig verborgen achter een
hoge haag. Bij valavond laat Ilse de tuin baden in een sfeervol licht.
Een wandeling door deze tuin prikkelt alle zintuigen en geeft voedsel aan eigen verlangens. Hoewel het perfecte plaatje een moeilijke
klus lijkt, doen ze daar bij Tuinen Hoornaert niet moeilijk over. Dit
visitekaartje zegt veel meer dan duizend woorden ooit zouden kunnen beschrijven.

Tuinen
Hoornaert
Francis Hoornaert Ilse Nachtergaele
Spletgracht 12
B-9800 Wontergem
T. +32 (0)477 22 09 86
E. info@tuinen-hoornaert.be
Ontwerp: Ilse Nachtergaele
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Zilver

De zeven pijlers

CATEGORIE TUINEN

> 750 M²

van geluk

Bij de verbouwing van hun vorige woning ging de tuin wel zes keer opnieuw onder de schop. Ditmaal beslisten de eigenaars na aankoop van een groot perceel
in het landelijke Poeke, om meteen de tuinarchitect en -aannemer te betrekken
in hun plannen. En ze hadden hun huiswerk zeer grondig gemaakt. Tuinaannemer Bjorn Bil kreeg zeven aandachtspunten voorgeschoteld om hun nieuwe
verhaal tot een successtory te schrijven.

D

e eigenaars wensten het 1,3 ha grote perceel volledig te benutten, dus geen
bloementuin rond de woning met in de verte enkel gras- en weilanden. Ook
wilden ze geen slaaf van hun tuin worden; het onderhoud moest haalbaar
blijven én de tuin moest jaarrond attractief zijn. Verder waren ze op hun privacy
gesteld, maar waar mogelijk moest Bjorn het zicht op het omringende landschap
bewaren. Tot slot wensten de eigenaars in de toekomst enkele boerderijdieren
rondom de woning te houden.
Bjorns eerste plan hield rekening met elk punt op hun aandachtslijst en werd meteen enthousiast onthaald. Terwijl het nieuwe gebouw langzaam maar zeker uit de
grond rees, startte hij met de voorbereidende grondwerken. Waar nodig nivelleerde hij het terrein. Ook installeerde hij meteen de nodige regenputten én een ruime
kuip voor het zwembad. Een ingenieuze ha-ha loste in een klap twee verwachtingen
van de eigenaars in. De schapenweide bleef deels gevrijwaard van een storende
omheining én de ha-ha hield de waterhuishouding op het perceel perfect in balans.
Tuinaannemer Bjorn Bil gebruikte diverse verhardingsmaterialen voor de toegangswegen, paden en terrassen rondom de woning. Zo bestaat de oprit uit een brede
sierlijke grindstrook die aansluit op een kasseipad naar de woning. Rondom het
huis tussen de lage, gevarieerde beplanting leiden kleiklinkerpaden naar de diverse terrassen in blauwe hardsteen. Een robotmaaier houdt het ruime grasperk tot in
de uiterste hoekjes netjes in toom. Tegen de perceelsgrens kunnen de eigenaars
in alle rust langs de tuingrenzen en doorheen de boomgaard kuieren via een 400
meter lang wandelpad. Bjorn koos voor meidoorn als haag rondom de woning en
om het perceel. De hagen zijn losjes gesnoeid en bieden zo nog steeds een ruime doorkijk naar het omringende platteland. Vlakbij de woning nestelen zich lage
wintergroene massieven die Bjorn combineerde met de witte bloemschermen van
hortensia’s, heerlijk geurende lavendel en lichtroos bloeiende heesterrozen. Enkele meerstammige krentenbomen bieden volop voedsel aan de vogels en tooien
zich in de herfst in prachtige kleuren.
Enkele keren per jaar snoeit Bjorn de hagen en onderhoudt hij de borders rondom
de woning. Zo blijven de eigenaars verzekerd van een optimaal zicht op het omliggende landschap en behouden ze de nodige privacy. Een puike zeven op zeven
prijkt op het eindrapport dat hij van de blije bewoners mocht ontvangen.

Bjorn kwam
met perfecte oplossingen die we
nooit zelf konden
bedenken.

Tuinen
Bjorn Bil
Brandstraat 67
B-8755 Ruiselede
T. +32 (0)473 76 21 24
E. bjorn.bil@telenet.be
Ontwerp: Bjorn Bil
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Brons

Tijd om
te genieten

CATEGORIE TUINEN

> 750 M²

Het gevoel van vrijheid
Steeds meer mensen betrekken een tuinarchitect bij hun nieuwbouwplannen. Ook hier kon tuinaannemer Peter Hoewaer mee
zijn zegje doen over de tuin tijdens het ontwerptraject voor de woning. En dat loonde met een wellnesstuin om u tegen te zeggen!

I
Ook werken
werd genieten,
nu ik zo veel
buiten kan.

n een eerste fase werd de zware grond uitgebreid bemest en belucht. Na het graven van de kuip voor het zwembad en de installatie van het poolhouse, startte Peter met de aanleg van het ruime
terras in keramische tegels aan de woning. Ook voor en langs het
zwembad kregen de eigenaars volop de ruimte om te tafelen en te
loungen. Tegen het grasperk aan kreeg het bubbelbad een intiem
plekje, deels omzoomd door siergrassen en lage wintergroene hagen. Ook het platte dak van het poolhouse kreeg een groene aankleding met een extensieve beplanting. De gemengde borders aan
huis en naast het zwembad bestaan uit wintergroene hagen die aangevuld zijn met siergrassen, zomerbloeiers en bloeiende heesters.
Meerdere prachtige sierbomen (Parrotia persica) accentueren de
rechte lijnen van de woning. In de herfst zetten ze met hun schitterende verkleuringen de tuin in vuur en vlam. Langszij blokt een hoge
haag van rode beuk niet alleen de blikken van buitenaf, maar ook
het geluid van de nabijgelegen gewestweg. Achter het zwembad ligt
een strak gazon, frisgroen en zonder enig onkruidje. Enkele plantstroken met fruitbomen, siergrassen, kleinfruit en geleide druiven
volgen de lijnen van het perceel. Tot slot mochten een kippenweide
en kleine moestuin in het ontwerp niet ontbreken. Door een goede
bodembewerking en stevige opvolging van de bodemstaat door de
tuinaannemer staan de planten er steeds gezond en groen bij. Een
beregeningssysteem vult de noden tijdens drogere dagen en een
robotmaaier bekommert zich plichtsbewust om het gazon. Genieten
lukt hier altijd en in een steeds bekoorlijke omgeving.

Van Vlierden
Peter Hoewaer
Berghei 10
B-3910 Neerpelt
T. +32 (0)11 64 20 28
E. peter@vanvlierden.com
Ontwerp: Peter Hoewaer
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Goud
CATEGORIE

JONG TALENT

Groen
verzacht de pijn
Functioneel, onderhoudsvriendelijk en attractief. De tuin die Robin en Kevin Adam ontwierpen rond een artsenpraktijk in Overijse heeft het allemaal. Wie er de dokter bezoekt, geniet van een
verlaagde bloeddruk omdat je er vanuit de wachtruimte kijkt naar
een klaterende waterpartij. En dat terwijl het drukke verkeer vlakbij over de ring rond Brussel raast. Je zou het niet zeggen.

E

nkele jaren geleden besloot een dokterskoppel uit Overijse dat
hun privéwoning te klein begon te worden om patiënten nog
op een aangename en comfortabele manier te kunnen ontvangen. Toen er enkele honderden meters van hun woning een perceel
grond te koop werd aangeboden, waagden ze de sprong. Ze gaven
aan het tuinaannemersduo Kevin en Robin Adam carte blanche om
de tuin rondom de moderne woning aan te leggen. In hun ontwerp
besteedden Kevin en Robin zowel aandacht aan functionaliteit als
aan onderhoudsvriendelijkheid. Dat vertaalt zich in een combinatie
van rechtlijnigheid en organische vormen. In de voortuin primeert het
functionele met een ruime inrit en parking die van elkaar gescheiden zijn door drie megabetontegels. Deze krijgen extra cachet door
een ledstrook langszij. Een sierlijke Gleditsia dient als keerpunt op
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Een
perfecte
afleiding
tijdens het
wachten
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Zilver
CATEGORIE

JONG TALENT

de oprit. Patiënten die minder goed te been zijn, vinden achter de
zwarte accentmuur een lichthellend pad naar de voordeur. Langs de
woning loopt een klinkerpad uit op een ruim grindpad tussen diverse
wintergroene massieven. In de hoogte krijgen ze het gezelschap van
verscheidene krentenbomen. Deze brengen ritme en dynamiek in
het geheel. Met hun uitbundige voorjaarsbloei en sfeervolle herfstverkleuring volgen ze de seizoenen. Achterin de tuin, tegen het raam
van de wachtkamer, kozen Kevin en Robin voor een verfrissende, opstaande waterpartij. Drie waterspuwers leiden het water uit een met
natuursteenstrips bezette siermuur naar een lager bassin, van waaruit het water breed klatert naar de natuurlijke filterzone. Het geluid
van het water filtert alle omgevingsgeluiden en heeft een rustgevend
effect. De sobere beplanting in voor- en zijtuin vindt een kleurrijk
hoogtepunt in de bloemenborders links en rechts van de waterpartij.
Een stijlvolle beukenhaag omzoomt het perceel. Bij het vallen van de
avond leven de tuin en waterpartij op dankzij een sfeervolle verlichting. Zowel de eigenaars als hun patiënten zijn aangenaam verrast
door het rustgevende ontwerp.

Tuinarchitectuur
Adam
Robin / Kevin Adam
Tuindelle 20A
B-3090 Overijse
T. +32 (0)472 72 01 97
E. tuinarchitectuuradam@gmail.com
Ontwerp: Tuinarchitectuur Adam
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Als elke centimeter
goudwaarde krijgt
Slechts 150 vierkante meter telt deze lange en smalle achtertuin in
Hasselt die bij het bezoek van tuinaannemer Eef Coolen enkel bestond uit een aftands grasperk. De eigenaars wensten een maximale groenbeleving, gekoppeld aan de luxe van een zonneterras
aan huis én een extra loungeterras, als het even kon. Eef toverde
op de kleine ruimte en schonk hen zelfs een vijvertje als surplus.

W

ie zigzagt, legt meer afstand af. Dat principe hanteerde Eef
optimaal bij de aanleg van deze tuin. Vanaf het ruime hoofdterras creëerde ze een zwevend vlonderpad dat zich als
een bliksemschicht doorheen de gevarieerde beplanting beweegt.
Afwisselend werkte ze met metalen rasters en houten lattenwerk.
Bodembedekkende planten kruipen subtiel onder het pad door
zodat er een maximale groenbeleving ontstaat. Halverwege wenkt
een eerste rustpunt: een stemmig loungeterras in hardhouten planken. Hier is het heerlijk toeven wanneer de zon haar laagste punt
bereikt. Even verderop ligt een vijvertje, half verscholen onder een
DE VLAAMSE TUINAANNEMER 2019-2020 | 27

Zo klein in
oppervlakte,
zo groots in
beleving
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prachtige esdoorn. Het pad bereikt zijn eindpunt aan een bestaand
tuinhuis. Tussen al het weelderige groen kronkelt nog een tweede
pad in stapstenen dat je subtiel van links naar rechts doorheen de
tuin voert. Opvallend zijn ook de verticale houten palen die speels
de verschillende zones in de tuin aangeven en toch het uitzicht niet
verstoren. Eenzelfde dynamiek geven de op de erfgrens geplaatste
wanden uit cortenstaal die Eef afwisselde met groenblijvende haagjes. Even erboven prijkt een meerstammige boom met zijn sierlijke
bladeren die zorgen voor een spel van licht en schaduw. De eigenaars tonen zich meer dan tevreden met hun gevarieerde, groene
tuin die fel in trek is bij bijen en vlinders. Ook kikkers hebben hun
weg naar het vijvertje al gevonden. En elke wandeling doorheen de
tuin streelt hun zintuigen, keer op keer.

Bolster
Eef Coolen & Caro Lutsch
Spaarzaamheidstraat 25
B-3500 Hasselt
T. +32 (0)478 53 99 18
E. eef@bolstertuinen.be
Ontwerp: Eef Coolen – Caro Lutsch
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Urban jungle

Goud
CATEGORIE

GROEN KLEURT

Jaar na jaar kleurt de Gentse binnenstad groener. Zowel publieke als private projecten schenken steeds meer aandacht aan het
belang van natuur in de binnenstad. Tuinaannemer Stijn Phlypo
mocht hieraan meewerken en creëerde een urban jungle in hartje Gent.

V

oor een dame die van stoffen en texturen leeft, biedt een
goed ontworpen en aangelegde binnentuin steeds extra inspiratie. Toen ze Stijn contacteerde om haar kleine stadstuin
vorm te geven, had de grond al stevig te verduren gehad van bouwpromotoren. Deze was danig verhard en her en der waren putdeksels aanwezig. Daarom koos Stijn voor een opbouw als daktuin met
voedzaam bodemsubstraat dat goed het water kan bufferen. De bestaande omheining inspireerde Stijn om met extra dunne hardhouten
latten te werken als verhardingsmateriaal voor het ruime terras.

Een tuin die
naadloos
aansluit bij alle
facetten van
mijn leven
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Goud
CATEGORIE

Het toegangspad voerde hij uit in ruime betontegels en liet hij zacht hellen naar
de woning toe. Zo kan de dame des huize steeds gemakkelijk al haar werkmaterialen aan- en afvoeren met een trolley. Het terras ligt een trede hoger dan
het pad, waardoor het tuintje extra diepte en gezelligheid krijgt. Als permanente
zitbank koos Stijn voor grote betonnen U-elementen, stevig verankerd in de
ondergrond en voorzien van een praktische metalen rugleuning. Het is ook de
ideale plek om stapelhout onderin te bergen voor een barbecue of vuurhaard.
De beplanting rondom is weelderig en munt uit in een veelheid van groentinten, bladvormen en texturen. Langs het toegangspad koos Stijn voor een losse
wintergroene haag van steenlindes (Phyllyrea latifolia). In een uitsparing in het
hardhouten terras liet hij plaats voor een meerstammige doodsbeenderenboom
(Gymnocladus dioica). Van deze boom met decoratieve stam vinden we nog enkele exemplaren terug in de beplanting langszij. De lange, frisgroene bladeren
bieden een natuurlijke schaduw en zijn een streling voor het oog. Evenzo wanneer de eigenares er vanuit haar bureau op de eerste verdieping op neerkijkt.
Zelf voegt ze soms nog enkele nieuwe planten toe aan het ontwerp. Ze ervaart
haar tuin als een uitbreiding van haar woonkamer. En dat hij een beetje bijdraagt
aan het groene karakter van de binnenstad is natuurlijk mooi meegenomen.

FOCUS OP GROEN

Deze jungletuin in het centrum van Gent munt uit in diversiteit.
Het leven speelt er zich af onder de kruin van een doodsbeenderenboom. Rondom koos Stijn voor een ruime keuze aan
bloeiende en schaduwplanten met verschillende groentinten
en bladvormen.
Langs het pad treffen we
o.a. een losse haag van
Phillyrea latifolia of steenlinde. Deze wintergroene
heester behoort tot de plantenfamilie van de olijf. Hij
komt oorspronkelijk uit het
Middellandse
Zeegebied
en is goed bestand tegen
aanhoudende droogte. Hij
heeft een wat wildere groeivorm, maar verdraagt snoei
zeer goed. Deze struik wortelt makkelijk in elke grond,
maar geeft de voorkeur aan
een plek in de zon. Er bestaan verschillende soorten steenlindes. Ph. latifolia heeft brede, glimmende, donkergroene bladeren, Ph. Angustifolia draagt smalle bladeren en de variëteit Rosmarinifolia heeft nog smallere bladeren. De steenlinde draagt
in het voorjaar onopvallende, maar sterk geurende groenwitte
bloempjes die soms gevolgd worden door zwarte bessen.
Gunnera manicata of mammoetblad heeft, zoals de
naam al doet vermoeden,
reusachtige bladeren met
een grote sierwaarde. Deze
plant vind je oorspronkelijk in de moerassen van
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GROEN KLEURT

Stijn Phlypo
Tuindesign
Stijn Phlypo
Ieperseaardeweg 241
B-8800 Roeselare
T. +32 (0)472 87 47 37
E. info@stijnphlypotuindesign.be
Ontwerp: Studio Verde

Zuid-Amerika, waar hij tot enkele meters hoog en meerdere
meters breed kan worden. De bladeren zijn diep ingesneden
en kunnen tot wel 2 meter diameter bereiken. Gunnera houdt
van een vochtrijke grond en gedijt uitstekend aan de waterkant.
Deze plant is vorstgevoelig. Onze tip: voor een goed resultaat
plant je hem niet in volle zon en in een verhoogd vochtig bed
dat je in het najaar met gevallen bladeren opvult. Zo droogt de
grond niet te snel uit, want Gunnera is behoorlijk dorstig.

Een Schot

in de roos

In deze tuin troffen we ook een Rodgersia aesculifolia, die in
het Nederlandse de prachtige naam ‘schout-bij-nacht’ draagt.
Deze imposante plant heeft samengestelde, op kastanjeblad
lijkende bladeren. Wanneer de plant meer zonlicht krijgen de
bladeren een oranje tint. Boven het bladerdek verschijnen in
het late voorjaar witrozige bloempluimen. Deze plant kan zowel
solitair als in groep worden aangeplant en verkiest een vochtige
plek in de (half)schaduw.
Kortom, een rijke en gevarieerde beplanting die er mede voor
zorgde dat deze tuin, naast goud in de categorie ‘Groen Kleurt’,
ook onderscheiden werd met de BEST-select prijs voor het
meest originele en innovatieve gebruik van een groot en gevarieerd assortiment.

Al enkele jaren waren de eigenaars in Roeselare op zoek naar een
mooie woning met een statige tuin. Toen de kans zich dan eindelijk aanbood, waren ze meteen verkocht voor het project. Ze
contacteerden tuinarchitect Piet Blanckaert om de Engelse landschapstuin rondom de woning in volle glorie te herstellen. Tuinaannemer Johan Scheerens werkte met overgave de plannen uit
en kreeg hierbij steun uit een onverwachte hoek: een oerdegelijke
Schotse tuinman die nog steeds zijn eigenzinnige stempel op de
landschapstuin drukt.

V

ia een prachtige halve laan van platanen, schuingeduwd door
vele jaren van aanhoudende wind, krijgen we een zicht op de
indrukwekkende woning in Franse manoirestijl. Johan voorzag er twee terrassen om te tafelen en te genieten van de uitgestrekte tuin. Beschut tegen een rustieke tuinmuur kunnen de bewoners
duiken in het azuurblauwe zwembad.
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Johan gaf het plaatje nog meer grandeur met enkele asymmetrisch
als bijenkorf gesnoeide taxussen. Wat hogerop ligt een stemmig
zonneterras, bereikbaar via enkele kundig met leistenen gestapelde
treden. Kleine bloempjes en plantjes hebben er zich romantisch tussen de voegen genesteld. Op advies van de Schotse tuinman kreeg
de omgordende halfhoge haag een ronde afwerking. Een graspad
daalt er glooiend tussen hoge ronde groenmassieven af naar een
breed grasplein. Dat wordt strak onderhouden, maar aan een imposante treurwilg mag het gras wild opstuiven in een ronde cirkel.
Hoge brede taxushagen schermen de blikken af naar een lagergelegen en recenter tuindeel. Dat bestaat deels uit een moestuin en
serre, en deels uit een brede natuurlijke vijver die uitnodigt voor een
natuurwandeling. Lage, vormgesnoeide leifruitbomen dienen er als
natuurlijke en veilige barrière langs de moestuin. Rond de natuurlijke waterpartij tieren de grassen en zomerbloeiers welig. Een breed
graspad slentert er langs de hoge, wilde beplanting en glijdt haast
onopvallend door de schaduw van hoge solitaire bomen. De Schotse
tuinman adviseerde om halverwege een tuinbank te plaatsen die je
een heel andere kijk biedt op de tuin. Zijn advies resulteerde in een
welgekomen rustpunt dat een zicht biedt over de grasvelden, langs
de decoratieve serre en doorheen de toppen van de hogergelegen
bomen in deze landschapstuin. De metamorfose van deze tuin is nog
niet compleet, maar de eigenaars tonen zich elk jaar enthousiaster
over de resultaten van hun deskundige tuinteam. Om eigen inspiratie
op te doen bezochten ze ook al meerdere Engelse tuinen. Tuinromantiek schuilt hier in elk hoekje en dat werkt – ook voor de bezoekers – zeer aanstekelijk!

Tuinen
Scheerens
Johan Scheerens
Schuiferskapelsesteenweg 48
B-8700 Tielt
T. +32 (0)51 40 07 33
E. info@tuinenscheerens.be
Ontwerp: Piet Blanckaert
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FOCUS OP GROEN

In het wat natuurlijkere, lagergelegen tuingedeelte koos men
hier voor enkele opvallende solitaire bomen. Het zijn snelle
groeiers die met hun brede kruin voor de nodige schaduw en
verkoeling zorgen wanneer in de zomermaanden de temperatuur te hoog oploopt. In de winter tonen ze dan weer hun decoratieve bast. We lichten er enkele uit.

Metasequoia glyptostroboides is een levende legende. Tot
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kende men deze
boom enkel als fossiel, totdat men er in China een bosje van
ontdekte. Sindsdien verspreidde de boom zich door stekken en
zaaien over alle continenten van de wereld. Metasequoia is een
van de weinige coniferen die in de winter zijn naalden verliest.
Deze zijn plat, heldergroen en veervormig. Vlak voordat ze afvallen, kleuren ze koperrood. De schors is zeer decoratief, heeft
een roodachtig bruine kleur en bladdert af in lange stroken. Nog
een opvallend kenmerk is dat deze conifeer, in tegenstelling tot
andere coniferen, zijn knoppen aan de onderkant van de twijgen draagt.

Taxodium distichum of moerascypres komt oorspronkelijk uit
het zuidoosten van Noord-Amerika. Daar tref je hem vooral
langs de waterkant. Aanvankelijk blijft deze boom smal, maar na
enkele jaren groeit hij breed uit. De zachtgroene naalden staan
spiraalvormig ingeplant rond de twijg. De schors is vezelig,
roodbruin en neigt ernaar af te schilferen. In zeer vochtige gronden vormt de plant kniewortels die boven de grond uitsteken. Er
bestaan ook prachtige treurvormen van de moerascypres.
Quercus ilex of steeneik wordt de jongste jaren wel vaker
in tuinen gebruikt als wintergroene haag op stam. De boom
verdraagt vormsnoei zeer goed en gedijt ook goed in arme
gronden. In deze tuin creëerde Johan Scheerens er een
breed en stevig struikenmassief mee dat ook in de winter zijn
blad behoudt.
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Zilver
CATEGORIE

GROEN KLEURT

Een tuin

die je omhelst

Gecharmeerd door wat tuinaannemer Jeroen Verheyen in de tuin
van haar ouders verrichtte, vroeg ze hem om ook haar langgerekte, smalle tuin een nieuwe groene adem in te blazen. Jeroen
bekeek het oude grasperk, de verwilderde struiken en oude spar
in haar tuin en besliste om het over een totaal andere boeg te
gooien. Met zijn ontwerp gaf hij de tuin een nieuwe dynamiek die
als het ware de woning groen omarmt.

B

ij het ontwerp gaf de eigenares Jeroen carte blanche. De enige vereiste was dat ze vanaf de woning nog een oogje in het
zeil kon houden wanneer de kinderen in de tuin spelen. Mooi
meegenomen in dit verhaal is ook dat er een goede band is met de
oudere buurvrouw. Via een opening achterin de haag kunnen ze in
haar tuin nog volop ravotten en spelen op de schommel.
Jeroen besloot om meer beweging in de tuin te brengen door halfhoge ronde buxushagen om en om te plaatsen. Zo ontstaan halfopen
kamers met elk een eigen karakter. Een grijsbruin klinkerpad vertrekt
vanaf de woning en daalt langs enkele grastreden dieper in de tuin.
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Ik moet enkel
maar genieten
van mijn tuin
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De halfopen tuinkamers herbergen o.a. een gracieuze heuvel van
siergrassen en een extra zonneterras. Achterin, aan de voet van de
stemmige boomhut kregen de kinderen een klein grasperk om te
ravotten én een speelse boomhut die stevig rond een oude spar is
opgebouwd. ’s Avonds kunnen de eigenaars met een druk op de
knop de tuin omtoveren tot een feeëriek lichtspel, want de stammen
van zowel magnolia, esdoorn en sierpruim zijn voorzien van accentverlichting. De eigenares geeft grif toe dat ze geen groene vingers
heeft, maar geen nood: Jeroens deskundige handen zorgen jaarrond voor een frisgroen en gezond resultaat.

Duo
Verde
Jeroen Verheyen
Van de Wiellei 162
B-2930 Brasschaat
T. +32 (0)474 57 88 82
E. info@duoverde.be
Ontwerp: Jeroen Verheyen

De Vlaamse Tuinaannemer kan u al dit moois
voorschotelen dankzij de financiële ondersteuning van
GREEN SUPPLY®

Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing
Brussel
T +32 (0)2 552 80 29
F +32 (0)2 552 80 01
marie.arnauts@vlam.be
www.vlam.be

BEST-select

attractieve, resistente en duurzame
nieuwigheden binnen de sierboomkwekerij

FOCUS OP GROEN
In deze tuin staan de buxusstruiken en -hagen er lentefris en
uiterst gezond bij. Jeroen doet er dan ook alles aan om zowel schimmelziektes als vraatzucht van de buxusmot te voorkomen. Dat zijn inspanningen lonen, toont deze tuin ten volle.
Vele tuineigenaars hebben echter de voorbije jaren massaal
hun buxusplanten gerooid. Door de gevreesde schimmelziekte
kwijnden vele buxusplanten weg. Nadien volgde een rush van
de buxusmot, waarvan de rupsen op zeer korte tijd de plant
kaal konden vreten. De buxusstruik die ooit zo populair was en
massaal werd aangeplant in de Vlaamse tuinen, boette stevig
in aan populariteit. Toch is er licht aan het eind van de tunnel.

Sinds dit najaar bestaan er buxusvariëteiten die resistent zijn
voor de schimmelziekte. Met gerichte veredelingsprogramma’s
werden hybride planten gecreëerd die niet ten onder gaan aan
deze ziekte. Ook de buxusmot is perfect te bestrijden. Er bestaan op de markt zowel chemische als biologische producten
met een lange nawerking. De biologische bestrijdingsmiddelen
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zijn op basis van spinosad (o.a. Conserve en Tracer) en worden
toegelaten in de bioteelt. Ze zijn ongevaarlijk voor het milieu,
maar moeten op het juiste moment worden toegepast en daar
weet een stielman als Jeroen Verheyen alles van.

Melle
info@bestselect.be
www.bestselect.be

De buxusmot kent jaarlijks
twee generaties. De rupsen
vertonen veel vraat in de
maanden april en juli. Een
behandeling van de plant
in een vroeg stadium zorgt
voor veel minder schade.
Een buxusplant die toch aangevreten wordt door rupsen,
mag dan wel zeer trooste© Herplant bvba
loos ogen, maar heeft een
zeer sterk recuperatievermogen. Na acht weken zul je zien dat de plant opnieuw frisgroen uitloopt. Natuurlijk is het dan best om een tweede vraatgolf van de buxusmotrups te voorkomen.

DCM - De Ceuster Meststoffen

Een erkende tuinaannemer beschikt ook over een breder pakket van chemische bestrijdingsmiddelen waar vooral de producten Runner en Steward bij de beste behoren. Feromoonvallen
kan je gebruiken om de aanwezigheid van de buxusmot beter
waar te nemen. Als bestrijding zijn deze vallen nutteloos omdat
slechts een klein gedeelte van de mannetjes wordt gevangen.
Enkele studies laten concluderen dat zowel biologische als chemische rupsbestrijdingsmiddelen ongevaarlijk zijn voor vogels.
De buxus is een prachtige en veelzijdige plant die zeker zijn
plaats verdient in het Vlaamse tuinlandschap. Met een dosis gezond verstand en een correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen we een eind maken aan de opmars en invasie
van de buxusmot. Dit project bewijst dat het kan!
(met medewerking van D. Hermans)

Zutendaal/Rijkevorsel
T +32 (0)89 61 00 11
F +32 (0)89 61 31 43
info@stone-style.be
stone-style.ebema.be

organische meststoffen,
bodemverbeteraars, graszaadmengsels
en kwaliteitspotgronden
Grobbendonk
T +32 (0)14 25 73 57
F +32 (0)14 25 75 52
dcm@dcm-info.com
www.dcm-info.com

EBEMA_STONE&STYLE

betonverhardingen en objecten in beton
voor tuin, terras, zwembad en oprit

27-29 september 2020
Flanders Expo-Gent

boomkwekerij en groothandel planten

PETERS
‘BELGIAN OUTDOOR PLANTS’

Gistel
T +32 (0)59 27 81 89
F +32 (0)59 27 68 38
info@greensupply.be
www.greensupply.be
www.plantenfordesigners.be

Munsterbilzen
T +32 (0)89 503 666
F +32 (0)89 41 67 85
info@peters.be
www.peters.be

HOUTMEYERS bvba
boomkwekerijen

Eindhout-Laakdal
T +32 (0)14 86 74 00
F +32 (0)14 86 74 16
info@houtmeyers.be
www.houtmeyers.be

ICL SPECIALTY FERTILIZERS

productie en verkoop van gecontroleerd
vrijkomende, wateroplosbare en langzaam
werkende meststoffen
Heerlen (NL)
T +31 (0)418 655 770
F +31 (0)418 655 785
info.benelux@icl-group.com
www.icl-sf.com

LIMAGRAIN BELGIUM - ADVANTA

groothandel buitenplanten

SOLITAIR

kwekerij van karaktervolle planten,
haagstructuren in grote maten,
hoog- en meerstammige solitairs,
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 nv
natuursteen

Olsene
T. +32 (0)9 338 91 11
F +32 (0)9 388 91 13
olsene@stone.be
www.stone.be

uw partner voor professionele gazonzaden
en veldbloemenmengsels

TORO EUROPE

Avelgem - Kerkhove
T +32 (0) 55 39 02 21
info@limagrain.be
www.advantaseeds.be

Oevel
T +32 (0)14 56 29 60
F +32 (0)14 58 19 11
info@toro.be
www@toro.be

MARCEL VAN DYCK BELGIUM nv
tuinmachines

Houtvenne
T +32 (0)16 69 91 56
F +32 (0)16 69 62 53
info@vandyck.be
www.vandyck.be

gazonmaaiers en irrigatie

WILLAERT

boomkwekerij gespecialiseerd
in groots sortiment
Roeselare
T +32 (0)51 24 13 44
F +32 (0)51 24 11 40
info@willaert.be
www.willaert.be

Met dank aan onze

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

Deze toeleverancier werkt niet alleen met de beste producten voor groene ruimten en land- en tuinbouw, maar klanten
mogen rekenen op onderlegde technici voor advies en
begeleiding.
Assenede
T +32 (0)14 85 26 51 | F +32 (0)14 85 26 61
bestellingenturnhout@luc-pauwels.be | www.lucpauwels.be

JADIMEX, de houthandel gespecialiseerd in duurzaam hout voor
buitengebruik. U mag rekenen op duurzaam hout van hoge
kwaliteit, deskundig advies en correcte prijzen.
Lovenjoel
T +32 (0)16 46 19 61 | F +32 (0)16 46 09 35
info@jadimex.be | www. jadimex.be

In 1975 bescheiden begonnen met 1,5 ha kwekerij
en inmiddels uitgegroeid tot een 80 ha grote
internationale boomkwekerij, geleid door Mariëlle
Mentens en haar man Bart.
Specialisaties: haagstructuren in grote maten,
vormsnoeiplanten, karaktervolle solitairen en
bomen, bijzondere exemplaren

Boomkwekerij
Mentens
Boomkwekerij Mentens

Meeuwen Gruitrode
T +32 (0)11 79 16 51 | F +32 (0)11 79 37 62
info@boomkwekerijmentens.be
www.boomkwekerijmentens.be

