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‘Een tuin is keihard genieten’
JE MERKT HET METEEN: WIE EEN TUINAANNEMER ONDER
DE ARM NEEMT, KAN REKENEN OP EEN PRACHTIG EINDRESULTAAT

DE VLAAMSE TUINAANNEMER 2020-2021

DE LAUREATEN VAN DE WEDSTRIJD
“DE VLAAMSE TUINAANNEMER” BEWIJZEN HET:

Het promotieproject “De Vlaamse Tuinaannemer” werd 24 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 tuinen landschapsarchitect Francis Broos, een man met een uitgebreide botanische kennis, Jan Hendrickx, iemand uit
de boomkwekerssector, Wim Houtmeyers en twee tuinaannemers die al meermaals laureaat waren, Bart Monbaliu
en Jeroen Verheyen.

DE BEST-SELECTPRIJS
VOOR UITMUNTEND PLANTGEBRUIK

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
Dit jaar bestaat BEST-select 20 jaar. Deze coöperatieve vereniging is een samenwerking van 17 Vlaamse sierboomkwekerijen die hun krachten en kennis bundelen in de zoektocht naar nieuwe kwaliteitsvolle en ziekteresistente planten. Ondertussen heeft BEST-select al 25 nieuwe cultivars op de markt gebracht. Hun planten zijn onder te brengen in zes groepen: magnifieke tuinhortensia’s (Hydrangea), onderhoudsvriendelijke tuinrozen (Rosa),
sierappelbomen (Malus), Altheastruik (Hibiscus), heesters (Ligustrum) en vlinderstruiken (Buddleja). Je herkent
de BEST-select tuinplanten aan het uniforme label.
In het kader van de wedstrijd van de Vlaamse Tuinaannemer reikt BEST-select een prijs uit aan de tuinaannemer
die zich positief onderscheidt door zijn plantenkeuze.

Dit jaar gaat deze prijs naar PUUR groenprojecten bv (Jan Nickmans) uit Alken.
De jury was uitermate bekoord door de serene sfeer in de beplanting. Sobere grijstinten worden er afgewisseld met
frisgroene bladkleuren en langdurig kleurrijke bloemen. De combinatie van heestermassieven en siergrassen zorgt
voor een naturelle sfeer die achterin de tuin een zeer landschappelijk karakter krijgt.

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.

Dit project telt vele soorten siergrassen, waaronder Luzula sylvatica (grote veldbies), Sesleria autumnalis (blauwgras), Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ (pluimstruisriet), Hakonechloa macra (Japans berggras), Molinia caerulea ‘Heidebraut’ en Panicum virgatum ‘Northwind’.
De heestermassieven bestaan uit o.a. Phillyrea angustifolia (steenlinde), Elaeagnus ebbingei (groenblijvende olijfwilg of zilverbes) en Salix rosmarinifolia (kruipwilg).
De tuin krijgt zijn kleuraccenten van o.a. Verbena bonariensis (ijzerhard), Gaura lindheimeri ‘Whirling Butterflies’
en Helenium ‘Moerheim Beauty’.
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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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tuinaannemer

Categorie
tuinen
< 150 m²

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.

Categorie
tuinen
150 > 750 m²

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.

WIN

IJS
PR

2020-2021

DE VLAAMSE
TUINAANNEMER

Publieksprijs
2020
Elk jaar bekroont de wedstrijd “de
Vlaamse Tuinaannemer” de best aangelegde tuinen van Vlaanderen. Ook dit
jaar wordt er opnieuw een Publieksprijs
uitgereikt. 12 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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Tuinarchitect Jeamie Hendrickx bv
met een project in Antwerpen

Arte-Verde
met een project in Oudenaarde

Jaspers Tuinwerken
met een project in Sint-Niklaas

Landscaping Hendrix
met een project in Maastricht

Categorie
tuinen
> 750 m²
AR PUBLIEK
NA

ZILVER

Tuinwerken Bart Janssen
met een project in Opglabbeek

D

eze 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.
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.
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Tuinen Stefan Haerinck bv
met een project in Gent

PUUR groenprojecten bv
met een project in Hasselt

’t Groene Plan
met een project in Westerlo

GENIET VAN HET

Tuinaannemereffect
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.

Tuinen Devroe Laurens bv
met een project in Moorslede

Categorie
jong talent

Tuinonderneming Jens Defloo bv
met een project in Diksmuide

Tuinen Debie
met een project in Schoten

Bv Sven Verbeke & zoon
met een project in Knokke-Heist

Categorie
groen kleurt

Ollevier en co
met een project in Hoeselt

De Telder Tuinen
met een project in Wondelgem
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KIES VOOR DE MEERWAARDE VAN EEN

GOUD
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Fundamenteel
groen
Om het schaarse groen in de binnenstad een
boost te geven, deed een Gents architectenbureau
een beroep op tuinaannemer Stefan Haerinck voor
de aanleg van hun ommuurde binnentuin. Hij
wist hen te bekoren met een inspirerend ontwerp
en een vlekkeloze afwerking. Het resultaat: een
intieme groene oase waarvan ook vanuit het
kantoor de hartslag duidelijk te voelen is.

Een
intieme
groene oase

H

et ontwerp van deze stadstuin achter een nieuw kantoorgebouw is
niet alledaags. De bedoeling ervan
is de architecten op het kantoor een inspirerende en ook ontspannende buitenruimte te bieden. Het grondplan van deze tuin
leest als de fundamenten van een huis. Tuinaannemer Stefan Haerinck gebruikte een
ruw betonnen pad om de muren van een
gebouw te simuleren. Hierdoor ontstaan
wandelsuggesties naar elke uithoek van
de tuin, die langs alle kanten beschutting
krijgt van hoge stenen muren.

Een tuin op maat van de natuur
Naast het vakmanschap van de tuinaannemer heeft de
jury tijdens deze editie ook speciale aandacht besteed
aan het ecologische karakter van een tuin. Ze beoordeelde elk ingezonden project op verschillende ecologische punten. Zo was er o.a. aandacht voor de verhouding beplanting/verharding, de keuze van verharding
in functie van de waterhuishouding, de juiste plant op
de juiste plek, aandacht voor het veranderende klimaat
en ecologisch bedrijfsbeheer. Dit jaar wint het project
van Tuinen Stefan Haerinck bv het nieuwe ecolabel.
6

Categorie
tuinen
< 150 m²

Aanvankelijk werd in een muur een tijdelijke opening gemaakt om het merendeel
van de materialen binnen te halen. Met
een hoge torenkraan kreeg Stefan de meerstammige bomen op hun plaats. Zij zorgen
voor een diversiteit van lichtschakeringen
wanneer de zon zich toont. Aan hun voet
plantte Stefan in daktuinsubstraat diverse
varens, siergrassen en zonnebloeiers, variërend in hoogte, groentint en bladvorm.
Nergens overheerst de beplanting waardoor je steeds het overzicht behoudt. Het
waterelement – een betonringput - geeft
een schalkse knipoog naar de bouwwerf
waar architecten hun plannen zien gerealiseerd worden. Ook het gekozen substraat

voor de opvulling van de verschillende zones, namelijk baksteenrode Lago Maggiore
grindslag, verwijst naar het steenpuin dat
men vaak aantreft op werven.
Elk element dat Stefan aanbracht, draagt
bij tot de beleving in deze stadstuin. De
meerstammige bomen filteren de zon. De
variatie aan groen en kleur aan hun voet
brengt rust en het waterelement lokt de
natuur de tuin in. Het onderhoud beperkt
zich tot een minimum en een druppeldarm
voedt wanneer nodig. Niet zelden dwaalt
de blik van een werkend architect af van
het voor hem oplichtende scherm, op zoek
in de binnentuin naar inspiratie voor nieuwe projecten om mens en natuur optimaal
met elkaar te verbinden.

Tuinen Stefan Haerinck bv
Koekoekstraat 44 | B-9870 Zulte
T +32 (0)9 388 92 95
tuinen.haerinck@skynet.be
Ontwerp: Floris Steyaert
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J

eamie tekende het plan en liet de
nieuwe tuin aansluiten op het bestaande achterliggende terras in betontegels. Twee tuinbrede treden leggen de
link met het vernieuwde tuindeel. Als basis voor verharding en beplanting gebruikte Jeamie een intensief daktuinsubstraat.
Dat verrijkte hij met bodemverbeteraars
zodat de planten een perfecte start konden maken. Geïnspireerd door de architectuur van de omringende gebouwen koos
Jeamie voor lichtgolvende plantenborders
die hij stevig in cortenstaal vervatte. Omdat de eigenaars graag in de vroege zomer
op vakantie vertrekken, plantte Jeamie
een lavendelcultivar die zich pas later op
het jaar met bloemen tooit. Ook siergrassen geven het vakantiegevoel in de tuin
een extra zetje. In de hoogte vinden we
stevig geleide klimplanten en meerstammige steeneiken. Samen met enkele groene heesters staan deze karaktervolle meerstammigen garant voor jaarrond groen en
structuur in de tuin. Het brede grindpad
van zachtgrijze kiezel leidt naar een tweede achterliggende houten terras, in de rug

AR PUBLIEK
NA

IJS
PR

Een eerste gesprek maakte meteen duidelijk
dat de eigenaars hun hart verloren aan de
Provence en ook dat ze nauwelijks groene
vingers hadden. Tuinaannemer Jeamie
Hendrickx vertrok met een carte blanche op
zak én het pittige detail dat het binnentuintje
op een ondergrondse parking ligt.

WIN

Categorie
tuinen
< 150 m²

Verliefd
op het zuiden
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2020-2021

gesteund door een weelderig groeiende
vijgenboom. De omringende beplanting
zorgt hier voor een intiem kader en houdt
de privacy hoog. Tussen het groen plaatste
Jeamie ook enkele sfeervolle lichtpunten.
Ondanks de drukke omgeving en de vele
buren rondom wist hij met dit geslaagde
ontwerp de eigenaars jaarrond een geborgen vakantiegevoel te geven.

We komen
jaarlijks van
DE Provence
naar onze
Provence.

Tuinarchitect
Jeamie Hendrickx bv
Jeamie Hendrickx
Molenstraat 34 | B-2960 Brecht
M +32 (0)477 57 33 29
jeamie.hendrickx@gmail.com
Ontwerp: Jeamie Hendrickx
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Instapklare
familietuin
Toen de eigenaars van een perceel in
Opglabbeek hun nieuwbouwproject
opstartten, hadden ze nooit gehoopt hun
tuin gelijktijdig in gebruik te kunnen
nemen. Tuinaannemer Bart Janssen liet
zich niet afschrikken en zette in de tuin de
puntjes op de i vooraleer de eigenaars hun
nieuwe woning betraden.

Iedereen
vindt zijn
plekje in
onze tuin.
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Categorie
tuinen
< 150 m²

L

angs de nieuwbouwwoning loopt een
brede oprit in duurzame kleiklinkers
tot aan de carport. Langszij houden
betonnen keerwanden het hoogteverschil
met de buren in stand. Achter de woning
ligt een eigentijdse tuin met breed gazon,
tuinserre, moestuinbakken en kippenren.
Warme houttinten geven het geheel cachet en standing. Zo zijn de tuinberging en
tuinwand langs de woning afgewerkt met
Thermowood en scharrelen de kippen achter een kastanjehouten afsluiting. Zowel
de serre als het tuinhuis kregen een handig waterpunt. Op diverse plekken is verlichting voorzien. De moestuinbakken zijn
eigen fabricaat. Bart recycleerde hiervoor
de betonplaten van een oude berging en
omkleedde ze met hazelaar vlechtmatten.
Achter de woning beschikken de eigenaars
over twee ruime terrassen in graniet. Een
vuurhaard mag er voor extra warmte en
gezelligheid zorgen, al kreeg het overdekte terras ook infrarood terrasverwarming
toebedeeld. Langszij zorgt een beukenhaag
voor beschutting en privacy. Achterin de
tuin wordt datzelfde verwacht van een rij
geleide moeraseiken op stam. Een bloemenperk met lavendel en bloeiende vaste
planten naast de woning lokt veel vlinders
en insecten naar de tuin. In het gazon staan

een appel- en kersenboom. Hun takken zullen zich op termijn verder spreiden en zorgen voor schaduw en beschutting. Hun absolute meerwaarde tonen ze met stemmige
bloesems in het voorjaar en gezond eigen
fruit in zomer en najaar. Een opvallende
verschijning in deze onderhoudsvriendelijke tuin is een kleurrijke oude caravan die
later het speelterrein wordt van de kleinkinderen. Bart maakte hier bewust de keuze voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. De eigenaars kregen vanaf
dag één volop buitenruimte om te klussen
en te genieten op hun nieuwe thuisadres.

Tuinwerken Bart Janssen
Weg Naar Opoeteren 78 | B-3660 Opglabbeek
T +32 (0)89 85 75 92
info@tuinwerken.be
Ontwerp: Bart Janssen
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Categorie
tuinen
150 > 750 m²

Genieten
van wortel
tot kruin
De achtertuin van een woning in het centrum
van Oudenaarde kon een opknapbeurt best
gebruiken. Tuinaannemer Frederik De Vos
luisterde aandachtig naar de wensen van de
eigenaars en gaf hen meer ademruimte in de
binnenstad. En dat op maar liefst drie niveaus.

A

ls het tijd is om je tuin een nieuw
elan te geven, dan schakel je best
een tuinaannemer in die van wanten weet. Frederik De Vos zag dat hij zich
op moeilijk terrein zou begeven, maar zette moedig door. De tuin was moeilijk bereikbaar en de hoogteverschillen niet te
onderschatten. Maar van een nadeel een
voordeel maken, dat is wat Frederik hier
deed. Ondergronds kregen de eigenaars extra kelderruimte. Hier herbergde Frederik
ook de technische installatie van het nieuwe biozwembad. Dat ligt deels verhoogd en
is omrand met cortenstaal en omboord met
graniet. De rand kan ook als zitrand worden gebruikt. Langszij zorgt leifruit voor
een gezonde aanvulling. Een verdieping
hoger, gelijk met het gelijkvloers van de
woning, ligt een breed hardhouten zonneterras. De padoek terrasplanken lopen door
in de houten wanden en zitbank langszij.
Enkele meerstammige steeneiken bieden
er schaduw en privacy. Tegen de tuingrens
groeien en bloeien diverse klimplanten
(o.a. jasmijn, passiflora en kiwi). Via een
zachte helling is de kelder bereikbaar. Twee
trappen leiden dan weer naar het hoger
gelegen dakterras. Daar voorzag Frederik

12

een nieuwe dakbedekking die hij bekleedde met een dikke laag daksubstraat. Deze
vormt de basis voor een heuse prairietuin
op niveau. De eigenaars kregen er ook een
verhoogd houten terras, van waarop ze
een adembenemend zicht hebben op de
achterliggende tuin. Een meerstammige
kurkeik steekt er warrig de kop op tussen
het weelderige groen. Zijn wortels stoelen
in de patio op het gelijkvloers. Dankzij de
vakkennis en kunde van tuinaannemer
Frederik De Vos kunnen de eigenaars nu
op drie verschillende niveaus genieten van
een nieuwe tuinbeleving.

Eigenlijk
kregen we
drie tuinen.

Arte-Verde
Frederik De Vos
Sint-Goriksstraat 75 | B-9620 Zottegem
T +32 (0)9 310 96 51
info@arte-verde.be
Ontwerp: Filip Van Damme
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Nergens méér
vakantiegevoel

Onze tuin is
onze ultieme
vakantiebestemming.
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Categorie
tuinen
150 > 750 m²

Na een drukke werkdag moet voor de
eigenaars van deze tuin in Sint-Niklaas
alles in het teken staan van dolce far niente.
Met een doorgedreven passie vertaalde
tuinaannemer Guy Jaspers hun verlangen
naar rust en geborgenheid in een doordacht
tuinplan met een onweerstaanbaar
vakantiegevoel.

E

en brede oprit in siertegels, afgewisseld met siergrind leidt langs hoge
gegalvaniseerde steenkorven naar
een sfeervolle achtertuin. Hier bevindt zich
het absolute pareltje van de eigenaars: de
combinatie van een sier- en zwemvijver
met aansluitend een ruim poolhouse met
sauna en spa. Als terrasbekleding kozen
de bewoners voor stijlvolle kunsthouten
planken. Deze vereisen nauwelijks onderhoud, zijn zeer duurzaam en slipvast
bij nattigheid. Stapstenen over het water
scheiden het zwemgedeelte van het siergedeelte, maar de vissen stoten onder water
op geen enkele grens. Als randafwerking
van de waterpartij werd geopteerd voor
tijdloze inox profielen. Het moderne bijgebouw achterin de tuin geniet van de warme
gloed van de omringende tuinmuren die
met zachtroze steenstrips zijn bekleed. De
glazen wanden van het bijgebouw kunnen
trouwens volledig worden opengeschoven
waardoor binnen en buiten in elkaar overvloeien. Een breed lichtgrijs kiezelstrand
leidt naar een exotisch paviljoen. Guy gaf
het een stemmige omkadering van lage zomerbloeiers in diverse kleurtinten. Om de
privacy te garanderen liet hij de bestaande
coniferenhaag vergezellen van hoge leibomen. Naast de woning bleef de verharding
tot een minimum beperkt en ligt een ruim

gazon dat met wintergroene struiken is
omkaderd. De beplanting blaakt van gezondheid en dat is mede te danken aan
de voorafgaande uitgebreide grondwerken
waarmee Guy een goede waterbalans voor
de planten kon garanderen. Op diverse
plaatsen in de tuin, zowel boven als onder
water, voorzag Guy sfeervolle verlichting.
Afhankelijk van het weer en het moment
van de dag hebben de eigenaars een favoriet plekje in de tuin. Ook vrienden en
familie zijn altijd welkom om mee van de
immer aanwezige vakantiestemming te
genieten. Voor het periodieke onderhoud
van de tuin en zwemvijverinstallatie doen
de eigenaars een beroep op de tuinaannemer. In deze privéoase van rust en ontspanning wordt het dagelijkse werk slechts een
verre en vage herinnering.

Jaspers Tuinwerken
Guy Jaspers
Kloosterstraat 13 | B-9170 Meerdonk
T +32 (0)475 29 46 31
jaspers.guy@telenet.be
Ontwerp: Guy Jaspers
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Categorie
tuinen
150 > 750 m²

Eigentijds in een
historisch kader
Na aankoop van een woning in de binnenstad van
Maastricht wensten de eigenaars hun ommuurde
achtertuin een ander elan te geven. Bij aankomst
trof tuinaannemer Ruben Hendrix een klassieke
buxusparterre in een klassieke setting aan. Met
veel zorg, kunde en respect voor de geschiedenis
loodste hij de tuin binnen in de 21ste eeuw.

A

l vanaf het begin stelde Ruben vast
dat hij heel voorzichtig te werk
zou moeten gaan. Van de buren,
de universiteit van Maastricht, mocht hij
niet te veel lawaai maken en van de stad
zelf mocht hij niet te diep in de ondergrond
duiken om het eventuele erfgoed intact te
laten. Ook de tien meter hoge achtermuur,
deel van de stadsomwalling van Maastricht, maakte de klus niet gemakkelijker.
De geluidsoverlast kon Ruben beperken
door enkel met elektrisch materieel te werken. Dat werd buiten de kantooruren uiterst
voorzichtig met een hoge telescoopkraan
over de stadswal geloodst.
Niet alle bestaande beplanting ging op de
schop. Massieve beukenhagen, enkele
grote solitairen en een indrukwekkende hulst vonden een plekje in het nieuwe
tuinplan. Ruben werkte met verschillende materialen om de tuinzones een eigen
omkadering te geven. Tegen de woning
en op gelijke hoogte ermee plaatste hij
een breed terras in kleiklinkers. Arduinen
traptreden leiden naar een tweede niveau
waar grind en kleiklinkers je rond de lage
beplanting loodsen. Ruben koos ook bewust voor kunstgras om het onderhoud en
de afvalberg in de tuin tot een minimum
te beperken. Rechts vond een opstaande
zwemvijver in natuursteen een plekje. Ruben verzorgde de afboording met kunstig
verlijmde keramiektegels. Vooraan kabbelt
het water gemoedelijk over de rand naar
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een dieper gelegen natuurlijk filtergedeelte
dat het zwemgedeelte half omkadert. Aan
het hoofd van het water installeerde Ruben een ruim zonneterras in natuursteen.
Op gelijk niveau vinden we eveneens een
breed kunstgrasperk waar de kinderen op
de trampoline kunnen springen. Antieke
muren in combinatie met groenblijvende
hagen en snoeivormen zijn de ruggengraat van deze tuin. Bloeiende heesters en
klimplanten verzachten de omwalling en
temperen de omgevingsgeluiden.
Via een eeuwenoude trap komen de bewoners op de stadsomwalling terecht, waar
een rozenboog hen begeleidt naar een intiem kamertje in een hoek van de tuin. Nog
zo’n verborgen historisch plekje vinden
we ondergronds, want enkele treden leiden naar een klassieke wijnkelder. Ruben
maakte hier volledig komaf met de traditionele buxusparterre en gaf de bewoners veel
meer tuin om te beleven.

Vroeger
hadden we
een kijktuin,
nu een
leeftuin.

Landscaping Hendrix
Ruben Hendrix & vader
Dommellaan 46 | B-3990 Peer
T +32 (0)11 63 22 41
info@tuinen-hendrix.be
Ontwerp: Kurt Gielen
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Rust in
eenheid
Dat het geen slecht idee is om meteen met architect én
tuinaannemer rond de tafel te zitten, blijkt uit dit project in
Hasselt. Vanuit elke richting krijg je een optimale natuurbeleving
geserveerd. Hierbij blijft de privacy gegarandeerd en presenteert de
natuur zich jaarrond op haar mooist. De tuinaannemer die hiervoor
tekende, was Jan Nickmans.
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Verleidelijke
droomtuin
Nadat hij vele jaren zijn zaak vanuit Herenthout had behartigd, koos
tuinaannemer Kris Buggenhout voor een andere plek om aan zijn toekomst
te bouwen. Hij kocht een historische abdijhoeve in Oevel en transformeerde
de buitenruimte tot een sobere en strakke tuin met alle moderne comfort.
Hier krijgen tuindromen van klanten een concrete vertaling.

Meteen een
tuinaannemer
betrekken in je
bouwplannen
is een steengoed idee!

H

et huwelijk van diverse verhardingsmaterialen resulteert in een
levendige oprit naar de woning.
Voor de lage metalen poort in zwarte lamellen liggen robuuste kasseien met grijze
grindslag langszij. Erachter vormen betonstroken een oprit die uitwaaiert naar
de voordeur. De beplanting in groen- en
grijstinten is losjes en ingetogen. In de
hoogte steken meerstammige esdoorns
hun kruinen uit, terwijl siergrassen, massieven van wilg en steenlinde en losse
groepjes van Japanse holpijp de lichtgrijze
voorgevel verzachten. Langszij zorgt een
tuinmuur voor extra privacy. Hij vormt ook
de grens met een wildere, meer beboste
tuinpartij. In de patio zwerven enkele grote rotsblokken tussen de siergrassen. Hun
ruwe karakter doorbreekt de cadans van
de betonnen kolommen die de woning
kenmerken. De rotsblokken kunnen als zitplek of spelelement worden gebruikt. In de
achtertuin neemt een betonnen zwembad
een hap uit het gazon. De randen zijn vakkundig afgewerkt met Franse natuursteen.
Het hardhouten terras van het poolhouse
zweeft lichtjes over het water. Het half
transparante poolhouse gunt de bewoners
nog een ruime blik op het achterliggende
tuindeel. Een opengewerkt beekje vormt
haast naadloos de overgang tussen de
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strak, maar sober georkestreerde beplanting rond het zwembad en de wat wildere
en dieper gelegen achtertuin. In een latere fase krijgt deze ook een meer passende
make-over. Huis en tuin zijn perfect in elkaar verweven en vullen elkaar op natuurlijke wijze aan.

PUUR groenprojecten bv
Jan Nickmans & Peter Hoewaer
Oude Baan 87
B-3570 Alken
T +32 (0)11 96 63 36
info@puurgroen.be
Ontwerp: Jan Nickmans

Categorie
tuinen
> 750 m²
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Je tuin is
dé plek om
het leven
te vieren.

M

et een oppervlakte van haast
een hectare heeft deze tuin de
allures van een park. Een brede
oprijlaan in kasseien leidt naar de ruime
parking voor klanten en voor eigen rollend
materieel. Kris maakte handig gebruik van
de bestaande beplanting, maar voegde er
wintergroene hagen van ilex en taxus aan
toe om jaarrond meer structuur te krijgen.
Als rode draad koos hij voor planten met
oranje accenten die hij her en der in de tuin
plantte. Verder vulde hij aan met eilanden
van siergrassen en hortensia’s. In de verharding toont Kris zijn vakmanschap. Kleiklinkerstroken worden er afgewisseld met
kasseien, grindpaden en houten vlonders.
Naast weelderige bloemenborders herbergt
de tuin ook een romantische boomgaard
met grillige oude fruitbomen, een ruime
moestuin en een hybride zwembad. Deze
bekleedde Kris langs de kanten met een
grijze liner die op de bodem combineerde
met gneisssteen, een soort graniet met levendig lijnenspel. Langszij ligt een breed
hardhouten terras dat aansluit op een
loungeterras. In de hoogte zorgen de bladeren en takken van meerstammige sierstruiken voor lommerte en verpozing. Een
oud, nog werkzaam bakhuisje voegt daar

22

nog wat fijne magie aan toe. Wie hier op
bezoek komt, vindt in deze belevingstuin
een ruim overzicht van wat mogelijk is in
het hedendaagse tuinlandschap. Kris verzoende hier met veel kennis en kunde het
heden en het verleden.

’t Groene Plan
Kris Buggenhout
Plassendonk 6 | B-2260 Westerlo
T +32 (0)14 70 61 51
info@groeneplan.be
Ontwerp: Kris Buggenhout
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Met open
armen
In het West-Vlaamse Moorslede hadden de
eigenaars van een oude hoeve al heel wat
energie gestoken in de renovatie van hun
ruime gezinswoning. Voor de aankleding
van de tuin namen ze contact op met
tuinaannemer Laurens Devroe. Van hem
verlangden ze ook een natuurlijke zwemvijver
om later te delen met de bezoekers van hun
toekomstige bed and breakfast.

lampionboom, kan verkoeling gezocht
worden tijdens de warme zomermaanden.
De beplanting oogt zeer gezond en de verharding in verschillende materialen is tot
in de puntjes afgewerkt. Nu is het enkel nog
wachten op gasten om de bed and breakfast officieel in te huldigen.

Tijdloos
karakter en
‘tijdloos’
genieten.

W

at goed is, moet je behouden.
Laurens ontwerp hield dan ook
rekening met de oude notenboom die centraal in de binnentuin prijkt.
Hij gaf hem het gezelschap van lage wintergroene hagen die jaarrond structuur en
een besloten karakter geven. Met robuuste
porfierkasseien voorzag hij langszij een
ruime parkeerplek. Langs de andere kant
van het centrale gazon koos Laurens voor
Franse dolomiet met een meer informeel
karakter. Tegen het centrale woongedeelte
aan liggen dan weer donkere kleiklinkers.
Langs de woning wordt de verharding op
diverse plekken verzacht door wintergroene snoeivormen. Het orgelpunt van deze
halfomsloten binnentuin is de hybride
zwemvijver. De bedoeling is dat hij zowel
voor de familie en vrienden als voor gasten
van de bed and breakfast een uitnodiging
is om in te zwemmen. Vanop de hardhouten loopvlonder leidt een pad in gekloven
stapstenen over het water naar de voordeur. Vlakbij, onder een meerstammige
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Tuinen Devroe Laurens bv
Laurens Devroe
Oude Paanderstraat 14 | B-8760 Meulebeke
T +32 (0)494 41 07 84
info@tuinendevroe.be
Ontwerp: Tuinen Devroe Laurens bv
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Als een vlinder
wil ik zijn
Binnen
enkel als
het echt
moet.
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In het landelijke Keiem kreeg tuinaannemer
Jens Defloo de vraag of hij een familietuin
met aansluitend een privéwellnessunit wilde
vormgeven. De bewoners leven meer buiten
dan binnen. Jens schiep een tuin waarin
zowel groot als klein zich totaal kan verliezen.

W

oning en wellnesscomplex zijn
enkel te betreden via een centrale houten toegangspoort.
Deze kreeg een uitnodigende omkadering
in wolken van wintergroene steeneik. Achter de poort loopt een breed karrenspoor in
kandla grey kasseien tot vlakbij de woning.
Langszij golven wintergroene massieven
langs de oprit. Even verderop, op een kunstig aangelegde kleiklinkerparking vindt
elke auto een plekje. Vanaf dit punt heb
je een zicht op de achtergelegen weide
met enkele fruitbomen en kleine boerderijdieren. De weide en het gazon tegen de
woning zijn van elkaar afgeschermd met
houten palen en enkele oude knotwilgen.
De privétuin aan deze kant van de woning
omvat ruime bloemenborders met vaste
planten en heesters. Ook een trampoline
kreeg een plekje in het gazon, omringd
met kleiklinkers. Rond de woning ligt een
pad in Chinese hardsteen. De tuin van de
woning kreeg rondom een haag van Carpinus betulus. Aan de zijkant kregen de
eigenaars een stemmig groen kader dat
zicht geeft op het omringende landschap
bij zonsondergang. Voor de woning ligt
een grote privétuin met speelgazon. De
verschillende borders langszij bestaan uit
vaste planten, heesters, bloembollen en en-

kele solitaire bomen. De uitbundige bloei in
het voorjaar en tijdens de zomermaanden
lokt vele bijen en vlinders. Vanuit de privétuin is er een toegang naar een volledig
afgesloten wellnesscomplex met spa en
hardhouten zonneterras. Dit geheel kreeg
een tijdloze groene omkadering. De tuin is
voorzien van functionele en sfeerverlichting. De vele grondverbeteringswerken die
Jens uitvoerde, werpen hun vruchten af,
want de beplanting oogt uitermate gezond
en dat geluk lees je ook af op de gezichten
van de eigenaars.

Tuinonderneming
Jens Defloo bv
Jens Defloo
Bisschophoekstraat 80 | B-8680 Koekelare
T +32 (0)497 73 53 22
info@tuinenjensdefloo.be
Ontwerp: Green Concepts - Gianni De Clercq
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Een groene
haven
Na een leven als schippers planden de
eigenaars om permanent aan wal te gaan in
een rustige woonwijk. Tuinaannemer Sam
Debie kreeg de vraag om met een aangepast
ontwerp de privacy en speelruimte voor de
kleinkinderen te garanderen.

I

n de voortuin voorzag Sam een brede
toegang in platines naar de voordeur en
dubbele garagepoort. De woning kleedde hij aan met een meerstammige struik
en een karaktervolle perenboom. Onderin
zorgen siergrassen, zomerbloeiers en wintergroene massieven voor een romantische touch. Langs het huis loopt een brede
rijlaan naar de achtertuin. Daar kreeg het
gezin een heerlijk overloopzwembad naast
een kleurige vasteplantenborder. Sam omkaderde het zwembad met keramische
tegels met houtlook. Ook het ruime terras
achter de woning gaf hij eenzelfde aankleding. In de hoogte bleven drie stoere
eikenbomen behouden, maar Sam gaf ze
een grondige verjongingssnoei. Voor de
kleinkinderen staat in het grasperk een
robuuste schommel. Speelse uitsparingen
met siergrassen en solitaire meerstammige struiken doorbreken het strakke groene
grondplan. Na een lange speurtocht kozen
de eigenaars voor een afsluiting uit bamboe, een degelijk natuurlijk materiaal dat
met zijn fraaie uitstraling ritme en dynamiek aan de tuin toevoegt. Twee keer per
jaar snoeit Sam vakkundig de beplanting.
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Deze is tevens voorzien van een dikke
laag lavakorrels zodat het onkruid geen
kans maakt. In deze onderhoudsvriendelijke tuin is eveneens een automatische
beregeningsinstallatie voorzien die vanop
afstand kan worden bediend. Bij valavond
kunnen de eigenaars genieten van een feeëriek lichtspel. De kleinkinderen vinden
tijdens hun bezoek alvast meteen de weg
naar het zwembad of de schommel in deze
groene thuishaven voor groot en klein.

Onze tuin
lokt ons echt
wel het
land op.

Tuinen Debie
Sam Debie
Zevenbunderlaan 1 | B-2110 Wijnegem
T +32 (0)468 41 19 83
info@tuinendebie.com
Ontwerp: Sam Debie
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Bed & Garden
Toen een vlakbij gelegen pand te koop kwam, besloot tuinaannemer
Sven Verbeke het aan te schaffen en om te vormen tot een bed and
breakfast. De tuin werd een oase van rust, ingebed in duizenden
tinten groen. Een koele waterpartij, karaktervolle tuindecoratie en een
sfeervolle infraroodcabine zorgen voor een instant vakantiegevoel dat
alle beslommeringen doet vergeten.

O

ndanks zijn kleine oppervlakte telt
deze onderhoudsarme tuin twee
terrassen en een stemmige infraroodcabine met panoramisch zicht op het
omringende groen. Het zonnige hoofdterras is opgebouwd uit verouderde oosterse
arduintegels. Via een pad in padoukhout is
het verbonden met een tweede schaduwrijk terras. Door aan het eind van het pad
gebruik te maken van een tuinspiegel ontstaat een extra dimensie in de tuin. Langszij treffen we tussen een veelheid van
groentinten enkele waterbakken uit cortenstaal met bronfontein. Het geluid van
het kabbelende water filtert eventuele omgevingsgeluiden en geeft een rustgevend
gevoel. De infraroodcabine staat achterin
de tuin, verscholen tussen de bladeren. De
binnenkant is afwerkt met Canadees rood
cederhout. De planken aan de buitengevel
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werden bewerkt volgens de traditionele
Japanse houtverbrandingstechniek Shou
Sugi Ban. Zwartgeblakerd zijn ze nog beter
bestand tegen alle weersomstandigheden.
Deze intieme stadstuin bulkt van de planten. Er heerst een aangenaam microklimaat dat mede in stand wordt gehouden
door een hoge wand uit cortenstaal en een
rij moeraseiken. Zij garanderen de privacy
van de rustzoeker. Bloeiende narcissen en
tulpen in de lente, een uitbundig groene
invulling en bronskleurige najaarstinten
geven de tuin jaarrond een ander gezicht.
Keramiek in de vorm van zitkeien, ‘stumpery’ (natuurlijk ogende houten kunstwerken) en sfeerverlichting zorgen uiteindelijk voor de sfeer en het totaalbeeld van
een tuin die, gekoppeld aan een vakantiewoning, elke meerwaardezoeker zal weten
te bekoren.

Het is de
gasten duidelijk om
het groen te
doen.
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Als kiezen
geen optie is
Farfugium japonicum
‘Wavy Gravy’

Focus op groen
Door zijn beschutte ligging is deze kleine
stadstuin het ideale biotoop voor enkele
niet-winterharde exoten (Dicksonia antarctica, Musa basjoo). Daarenboven creëerde Sven met de gekozen beplanting een
mooie en rustgevende balans in bladkleuren en groentinten. We lichten er enkele
opvallende planten uit.
Farfugium japonicum ‘Wavy Gravy’, voorheen Ligularia tussilaginea of L. kaempferi, is een schaduwminnende plant die
groen blijft in zachte winters. Hij behoort
net als de zonnebloem tot de familie van
de Asteraceae. Oorspronkelijk komt deze
niet-winterharde plant met gele herfstbloei
uit de rotsachtige kustgebieden van Japan,
Korea en Taiwan. Hij wordt ongeveer 50 cm
hoog en breed. De decoratieve bladeren zijn
glanzend, leerachtig en bij deze variëteit
‘Wavy Gravy’ gegolfd en groenblauw van
kleur. Andere variëteiten zijn ‘Giganteum’
met grote bladeren, ‘Aureomaculata’ met
diepgroen geelgespikkeld blad, ‘Crispatum’
en ‘Bad Hair Day’ met respectievelijk rond
en hoekig gefrommelde bladeren die doen
denken aan peterselieblad.

Hakonechloa macra ‘Aureola’

Herniaria glabra
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Van de verschillende grassoorten (o.a.
Briza media en Molinia caerulea ‘Edith
Dudszus) die Sven in deze tuin toepaste,
is Hakonechloa macra ‘Aureola’ of Japans
bosgras de meest prominente verschijning.
De naam is een samenstelling van de Japanse stad ‘Hakone’ en het Griekse woord
‘chloa’ voor ‘gras’. Dit bonte siergras wordt
ongeveer 40 cm hoog en houdt van een
licht beschaduwd, niet al te droog plekje.
Het draagt halverwege de zomer ragfijne

bloeiaren en heeft een oranje herfstkleur.
Omwille van de sierlijk gebogen, bamboeachtige bladeren behaal je het beste resultaat met een plekje vooraan in de border.
De cultivar ‘Aureola’ heeft goudgestreepte
groene bladeren. Tijdens de winter snoei je
de planten best tot tegen de grond.

In Hoeselt maakte een gezin plannen om een koivijver in de tuin aan te
leggen. Ze kwamen terecht bij tuinaannemer Hans Ollevier. Gaandeweg
breidden de plannen uit en kregen zowel voor-, zij- als achtertuin een
volledige make-over. Geïnspireerd door de dame des huizes ontstond een
brede verzamelaarstuin die ook qua verharding, verlichting en tuinkunst
hoge ogen gooit.

Herniaria glabra of kaal breukkruid is een
zodevormende bodembedekker die een
plaatsje in de zon vereist. Deze plant is inheems en wordt niet hoger dan 5 à 10 cm.
De plant groeit vertakt vanuit een penwortel en kan tot 30 cm ver reiken. Kaal breukkruid draagt onopvallende witte bloempjes
van juli tot laat in de herfst. Als mosvervanger in rotstuinen of in oosterse tuinen
is hij ideaal.

Bv Sven Verbeke & zoon
Ramskapellestraat 2 | B-8301 Knokke-Heist
T +32 (0)50 51 46 99
sven.verbeke1@telenet.be
Ontwerp: Sven Verbeke
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Elke dag
vertelt onze
tuin een ander verhaal.

ij aanleg van de voortuin volgde
tuinaannemer Hans Ollevier het
bestaande grondplan. Verhoogde
plantbakken geven de tuin er ritme en
diepgang. De beplanting is opmerkelijk en
bestaat uit metershoge zuiderse bomen zoals kurkeiken, aardbeibomen en Perzische
slaapbomen. Onderaan krijgen ze het gezelschap van o.a. geurige lavendelstruiken,
witbloeiende vlinderstruiken en kruipende
rozemarijn. Witte keien tussen de zuiderse
beplanting geven een extra warme toets
aan de voortuin. In de achtertuin ligt vlakbij
de woning een breed terras in grote natuursteenstegels. Allerlei siergrassen verzachten de overgang naar het achterliggende
gazon. Langszij lonkt een veelheid van
sierstruiken, grassen en vormgesnoeide
bomen om aandacht. Hierbij ging vooral de
keuze naar planten die volgens seizoen in
bloei afwisselen. Centraal achterin de tuin
ligt het pronkstuk van de eigenaars: een 22
meter lange koivijver met spiegelvijver, die

van elkaar gescheiden zijn door een onderwaterraam. Opvallend aan deze constructie is de smalle opstaande inox rand zonder
plooien of lasnaden. Langs het water ligt
een brede strook roestbruine sierkiezels
waartussen een Oosters georiënteerde beplanting zich opricht. Her en der in de tuin
treffen we ook kunstige beeldjes, opvallende snoeivormen en metershoge bonsai. Als
losse haag tegen de achterzijde van de tuin
is gekozen voor de opgesnoeide goudkleurige stengels van gele bamboe. Tussen de
beplanting staan opvallende verlichtingsornamenten die bij valavond hun licht over
de tuin spreiden. Dankzij de keuze voor volwassen plantgoed oogt de tuin meteen op
zijn mooist. Op termijn zal tuinaannemer
Hans Ollevier in overleg met de eigenaars
de beplanting verder verfijnen zodat elke
plant volledig tot zijn recht kan komen. Alleszins is de tuin nu al een gepolijst pareltje
waarin elk seizoen zich kleurrijk weerspiegeld ziet.

Fatsia japonica

Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’

Focus op groen
In deze tuin pronkt een bonte verscheidenheid aan mediterrane planten, stuk voor
stuk gekozen door de eigenaars in samenspraak met de tuinaannemer. Doorheen de
seizoenen volgen de blikvangers elkaar op.
We richten onze blik op enkele opvallende
tuinbewoners.
Arbutus unedo of aardbeiboom is een
groenblijvende mediterrane boom die je
in onze contreien best beschermt tijdens
strenge winters. Hij is familie van de heide (Ericaceae). De Latijnse naam komt van
‘unum edo’, wat staat voor: ik eet er één. Dat
is omdat de vruchten, die op aardbeien gelijken, niet zo smakelijk zijn, maar wel zeer
geschikt voor jam of als basis voor sterkedrank. Na een snoeibeurt zal de plant minder vruchten dragen. Hij groeit ook eerder
breed dan hoog, tot 10 meter. Deze boom
draagt donkergroen, glanzend, getand blad
dat tot 10 cm lang en 3 cm breed is. Naast
de opvallende witte najaarsbloemen en
rode vruchten heeft deze plant ook een
fraaie matgrijze gegroefde bast. Er bestaan
verschillende cultivars, waaronder ‘Compacta’ met een meer gedrongen groei, en
‘Rubra’ met donkerroze bloemen.
Fatsia japonica of vingerplant is vooral
gekend als kamerplant, maar doet het ook
uitstekend in de tuin. De plant vindt zijn
oorsprong in Japan, Korea en Taiwan. Hij
draagt donkergroene, handvormige bladeren aan lange bladstelen. De plant kan tot
vier meter hoog worden. In het najaar tooit
de vingerplant zich met trossen van zwarte bessen. Je geeft hem best een plekje in

Arbutus unedo

halfschaduw. Vermeerderen kan door stekken of zaaien. Fatsia overleeft temperaturen tot -15 °Celsius.
Steeds minder zie je bamboe opduiken in
hedendaagse tuinen. Dat komt omdat hij
vroeger achteloos werd aangeplant en de
eigenaars ze na enkele jaren overal zagen
opduiken. Met een goeie rizoombegrenzer
hoef je je geen zorgen te maken en blijft
de bamboe op de plek die je vanaf het begin in gedachten had. Hier gebruikte Hans
Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’
als wintergroene haagplant. Deze bamboevariëteit kan goed tegen droogte en heeft
prachtige gele stengels waarvan de platte
zijde of ‘sulcus’ groen kleurt.

Ollevier en co
Mario & Hans Ollevier
Tuinstraat 1 | B-3945 Ham
T +32 (0)11 34 71 69
info@ollevierenco.be
Ontwerp: Mario Ollevier
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Als alle stukjes
in elkaar passen
Wat doe je als tuinaannemer wanneer je opdrachtgever
je een waslijst aan vereisten voorschotelt? Temper je
enigszins de verwachtingen of buig je alles om in een
passend ontwerp? Tuinaannemer Mathieu Detelder koos
voor optie twee en puzzelde in deze Gentse tuin tot alle
verwachtingen ruim overstegen waren.

H

et team van tuinaannemer Mathieu
Detelder kreeg de opdracht om een
relatief kleine tuin te renoveren.
De eigenaars hadden zelf al enig werk
verricht. Ze wensten enkele plantvakken
en het terras te behouden, maar gaven als
opdracht deze te combineren met o.a. een
waterpartij en veel eetbaars in de tuin.
In de voortuin voorzag Mathieu een afgeschermd plekje om de fietsen te stallen. De
brievenbus in cortenstaal biedt ook handig
ruimte aan het kastje van de tv-distributie
en de gasteller. Langs voor- en zijgevel behield Mathieu de halfhoge kruidenbakken
met plaats voor plukfruit en een uitbundig
bloeiende blauweregen. Ook een druivelaar
baant er zich een weg in de hoogte en tooit
de zijgevel in het najaar rijkelijk met zijn
zoete oogst. Even verderop kan ‘Konijn’,
het troeteldier van de kinderen, de pootjes
strekken op het frisgroene gazon. Achter en
naast de woning beschikken de bewoners
over een ruim houten terras. Halfhoge plantenbakken zorgen er voor een verrassende
tweedeling. De roestbruine aankleding in
cortenstaal toont jaarrond natuurlijk en
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hoeft niet
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warm. Op het terras aan de woning kunnen
de eigenaars uitgebreid kokkerellen. De bestaande houten zijwand biedt er steun aan
geleide fruitbomen. Deze dienen tevens als
groene omkadering voor de kleine borrelende waterpartij die uitgerust is met een
onderwaterzitbank. Uit een met cortenstaal aangeklede wand vloeit het gefilterde
water er tussen de geurende blaadjes van
watermunt. Achterin vond een moderne
sauna een plekje. Na gebruik kunnen de
eigenaars desgewenst verkoeling zoeken
in het water. Brede stapsteenstroken verbinden in deze tuin de verschillende tuinelementen met elkaar. Door de veelheid
aan bloeiende planten oogt de tuin jaarrond
attractief en is geen enkel seizoen hier saai
te noemen. Naast fruitbomen telt deze tuin
ook een kiwibes, een kaki en diverse groenten. Tot slot stalde Mathieu tussen de beplanting enkele functionele lichtbronnen
en sfeerverlichting die een optimale tuinbeleving tot in de vroege uurtjes garanderen. Mathieu en zijn team leveren hier het
bewijs dat een gedegen planten- en materiaalkennis de basis is om te puzzelen met
de groene wensen van de klanten.
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De Vlaamse Tuinaannemer kan u al dit moois
voorschotelen dankzij de financiële ondersteuning van
GREEN SUPPLY BV®
partner voor groenleveringen

Erigeron karvinskianus

Actinidia arguta

Focus op groen
Mathieu en zijn team gingen in dit project
voor een totale tuinbeleving en daarin mogen bloeiende planten niet ontbreken. Ze
brengen kleur en variatie en lokken insecten naar de tuin. Overal waar je kijkt, kom
je ook kruiden en fruit tegen. Zo valt er
steeds wel wat te snoepen in deze eet- en
pluktuin. Enkele planten zetten we graag
even in de kijker.
Erigeron karvinskianus of muurfijnstraal
is een decoratief plantje dat overal goed gedijt, mits de zon de bladeren kan raken. Hier
kreeg het een plekje bovenop een met hout
beklede tuinmuur. Dit fijne plantje komt
oorspronkelijk uit Mexico en Noord-Amerika, vandaar dat je hem ook op de markt
vindt onder de naam Mexicaans margrietje.
Erigeron is familie van de aster (Asteraceae)
en verwildert gemakkelijk. Bijen zijn dol
op de meerkleurige straalvormige bloemen (gaande van wit tot roze en paars) die
bloeien van juni tot augustus. Vermeerderen kan door zaaien of scheuren, maar in
principe zal de plant na enkele jaren zelf
zijn eigen beste plekje uitzoeken. Muurfijnstraal is ook ideaal voor in een rotstuin.
Waar het gezuiverde water terugstroomt
in de zitvijver, kreeg watermunt (Mentha aquatica) een opvallende bestemming.
Door de beweging van het water op de
bladeren komt de frisse muntgeur vrij. De
blaadjes kan je ook gebruiken in de keuken. Deze plant wordt tot 60 cm hoog en
draagt vanaf de zomer tot de vroege herfst
blauwachtig paarse bloemen die druk door
honingbijen en andere insecten worden
bezocht. Net als andere muntsoorten is
watermunt een zeer gemakkelijke plant
die woekert, maar hier wordt hij in het lavasubstraat goed in toom gehouden. Deze
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Mentha aquatica

muntsoort ruikt naar pepermunt, maar tussen de minstens 600 verschillende soorten
zijn er ook die ruiken naar citroen, aardbei,
appel, banaan of zelfs chocolade.

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

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

HOUTMEYERS BV
boomkwekerijen

Actinidia arguta of kiwibes is een bladverliezende klimplant die meerdere meters
lang kan worden. De lange, meestal getande bladeren zijn glimmend donkergroen
met een lichtgroene onderkant. De plant
ontwikkelt bladloten en vruchtloten. Deze
laatste groeien heel snel en tooien zich
in het voorjaar met witte bloemen. Vaak
zijn deze planten tweeslachtig, maar met
een extra bestuiver (mannelijke plant) zal
de oogst vergroten. Die bestaat uit gladde
groene besjes met een zoete kiwismaak. De
bessen rijpen vanaf half september en bevatten veel vitamine C. Laat je bij aankoop
goed informeren, want er bestaan ook cultivars (bijv. ‘Issai’) voor kleinere tuinen.

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

BEST-select
attractieve, resistente en duurzame
nieuwigheden binnen de sierboomkwekerij
Melle
info@bestselect.be
www.bestselect.be

BOOMKWEKERIJ WILLAERT

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

boomkwekerij gespecialiseerd in groots
sortiment

productie en verkoop van gecontroleerd
vrijkomende, wateroplosbare en langzaam
werkende meststoffen

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

Heerlen (NL)
T +31 (0)418 655 770
F +31 (0)418 655 785
info.benelux@icl-group.com
www.icl-sf.com

DCM - De Ceuster Meststoffen

LIMAGRAIN BELGIUM - ADVANTA

organische meststoffen, bodemverbeteraars,
graszaadmengsels en kwaliteitspotgronden

uw partner voor professionele gazonzaden
en veldbloemenmengsels

Grobbendonk
T +32 (0)14 25 73 57
F +32 (0)14 25 75 52
dcm@dcm-info.com
www.dcm-info.com

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

EBEMA_STONE&STYLE
betonverhardingen en objecten in beton voor
tuin, terras, zwembad en inrit
Zutendaal/Rijkevorsel
T +32 (0)89 61 00 11
F +32 (0)89 61 31 43
info@stone-style.be
stone-style.ebema.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

PETERS
‘BELGIAN OUTDOOR PLANTS’
groothandel buitenplanten
Munsterbilzen
T +32 (0)89 503 666
F +32 (0)89 41 67 85
info@peters.be
www.peters.be

STARLINE
de enige echte producent van composiet
zwembaden in België
Overpelt
T +32 (0)11 64 78 00
info@starlinepool.com
www.starlinepool.com

SOLITAIR
kwekerij van karaktervolle planten,
haagstructuren in grote maten,
hoog- en meerstammige solitairs,
strak gesnoeide vormen…
Loenhout
T +32 (0)3 313 95 99
info@solitair.be
www.solitair.be

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

Met dank aan onze hoofdsponsors

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 ook 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

Boomkwekerij

Mentens

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

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

