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EEN ORGANISATIE VAN PSG NV 



MET DANK AAN ONZE GOUDEN PARTNERS

Kwaliteitsvolle klinkers met karakter! Vande Moortel geeft een extra dimensie aan je tuin met klei-
klinkers in verschillende kleuren, formaten en legverbanden. De mogelijkheden zijn eindeloos! Bo-
vendien lenen onze kleiklinkers zich tot waterdoorlatende bestrating. Zeker wanneer je ze combi-
neert met ons H2O Clay Paving Sand. Een voegproduct dat het regenwater op een trage, natuurlijke 
wijze in de ondergrond laat sijpelen. Vande Moortel verduurzaamt als het ware de bodem onder je 
voeten. Het H2O Natural Clay Paving Sand bestaat uit 100% natuurlijke materialen. En voor de pro-
ductie van onze kleiklinkers maken we maximaal gebruik van lokale en hernieuwbare grondstoffen.

Oudenaarde | T +32 (0)55 33 55 66
info@vandemoortel.be |  www.vandemoortel.be

JADIMEX, de houthandel gespecialiseerd in duur-
zaam hout voor buitengebruik. Je mag rekenen op 
duurzaam hout van hoge kwaliteit, deskundig ad-
vies en correcte prijzen.

Lovenjoel | T +32 (0)16 46 19 61
info@jadimex.be | www. jadimex.be

Nog steeds in expansie! Ondertussen uitgegroeid tot een 105 ha tel-
lende boomkwekerij waar het kweken van kwaliteitsplanten altijd 
doorgaat, gedreven door een enorme passie en liefde voor het vak. 
Onze voornaamste specialiteiten: prachtige meerstammigen, karak-
terbomen, haagplanten van klein tot zeer groot, vormsnoeiplanten in 
zo veel maten en vormen tot enorme afmetingen. Wij zorgen ook voor 
levering van totaallijsten voor de gehele tuin. Onze kracht is onze per-
soonlijke aanpak en constante aandacht voor kwaliteitsverbetering!

Meeuwen – Oudsbergen | T +32 (0)11 79 16 51
info@boomkwekerijmentens.be |  www.boomkwekerijmentens.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)9 344 89 60
info@luc-pauwels.be |  www.lucpauwels.be

Door de klimatologische veranderingen in het Belgische 
weer, moet de Vlaamse tuin tegenwoordig tegen heel wat 
extremen opgewassen zijn. Het uitwerken van een duur-
zame en verantwoorde tuin wordt er niet makkelijker op. 
Desalniettemin heeft “De Vlaamse Tuinaannemer” deze 
26ste editie weer 15 succesvolle tuinprojecten geoogst.

“De Vlaamse Tuinaannemer” is 26 jaar geleden als wed-
strijd in het leven geroepen om het vakmanschap van de 
tuinaannemers in Vlaanderen te ondersteunen. Het in-
schakelen van een vakman resulteert in mooie en degelijk 
uitgevoerde tuinconcepten. Dat is wat de winnaars van 
deze editie ook nu weer bewijzen!

Van weelderig en vrij tot afgelijnd en strak. Onze winnende 
projecten zijn ook dit jaar heel divers. Naast vakmanschap 
heeft onze jury, stuk voor stuk autoriteiten uit de sector, 
het accent gelegd op budget- en klimaatvriendelijke tui-
nen met een uitgesproken beplanting. Laat je op de vol-
gende pagina’s inspireren en informeren door de mooiste 
tuinprojecten in Vlaanderen. 

VOOR ELK WAT WILS 
Of je nu een groot landgoed hebt of van extra groen wilt 
genieten in je gezellige stadstuin, investeren in een tuin 
doe je niet ondoordacht. Gebruik deze brochure zeker als 
gids wanneer je op zoek bent naar een bekwame vakman. 
“De Vlaamse Tuinaannemer” deelt de winnaars op in drie 
oppervlaktecategorieën, waardoor je meteen een match 
vindt met je noden. 

OPPERVLAKTECATEGORIEËN
> Tuinen < 250 uitgevoerde m2

> Tuinen tussen 250 en 1000 uitgevoerde m2

> Tuinen > 1000 uitgevoerde m2

Daarnaast schenken we als toonaangevende wedstrijd 
graag wat extra aandacht aan talentvolle jonge tuinaan-
nemers met de categorie “Jong Talent”. 
Tuinaannemers die de jury niet alleen overtuigden met 
hun uitmuntend allround vakmanschap maar ook met het 
gebruik van exclusief groen, bijzondere plantencombina-
ties of speciale aandacht hebben voor groenbehoud, vind 
je terug in de categorie “Groen kleurt”. 

Andere bekwame tuinaannemers vind je in onze database 
op www.vlaamsetuinaannemer.com. Verder kan je ook een 
beroepsfederatie contacteren om een tuinaannemer in 
jouw buurt te vinden. In Vlaanderen zijn er twee beroeps-
federaties van tuinaannemers met regionale deelgroepen 
over Vlaanderen: BFG (Belgische Federatie Groenvoorzie-
ners) en AVBS (Algemeen Verbond Belgische Siertelers en 
groenvoorzieners). 

SPECIAL THANKS TO … ! 
De organisatie van deze wedstrijd is sinds dit jaar in han-
den van PSG nv en wordt ondersteund door een enthou-
siaste werkgroep van professionelen uit de wereld van de 
tuinaannemers en kwekers. Samen met een gepassioneer-
de jury, die opereert onder het voorzitterschap van groen-
professional en programmamaker Pepijn Verheyen, en 
onze gulle partners werd dit prachtige initiatief mogelijk 
gemaakt. Bedankt!

GOUD, ZILVER EN BRONS 
IN EEN GROENE CONTEXT 
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Het werk van een Vlaamse tuinaannemer 
heeft beslist een invloed op de natuur en 

biodiversiteit in België. Hoe gaat de tuin-
aannemer om met die verantwoordelijkheid? 

Worden er extra maatregelen genomen op vlak 
van waterhuishouding? Wordt er gebruikgemaakt 

van plantenvariaties die bestand zijn tegen de droogte? En krij-
gen insecten, vogels en andere inheemse beestjes de kans om 
van dit groen gebruik te maken? 

Bij het beoordelen van de tuinprojecten schenkt onze vakjury 
extra aandacht aan duurzaamheid, groenbehoud en biodiver-
siteit. In deze editie van “De Vlaamse Tuinaannemer” willen we 
de ecologische inspanningen van de volgende tuinaannemers 

extra benadrukken en belonen. Je herkent ze verderop in deze 
brochure aan het speciale ‘eco-friendly’-label. 

>	 Guerill: goudwinnaar in de categorie 
 “Tuinen < 250 uitgevoerde m2” 
>	 Tuinarchitectuur	 &	 -aanleg	 Roeland	 Vranckx: goudwinnaar 

in de categorie “Tuinen tussen 250 en 1000 uitgevoerde m2”
>	 Alcea:	bronswinnaar in de categorie 
 “Tuinen tussen 250 en 1000 uitgevoerde m2”
>	 Tuinen	Vulsteke: goudwinnaar in de categorie 
 “Tuinen > 1000 uitgevoerde m2”
>	 Tuinen	Heylen:	goudwinnaar in de categorie “Groen kleurt”

Proficiat! 

DUURZAAMHEID, GROENBEHOUD & BIODIVERSITEIT 

Grown with passion



Een vakjury buigt zich ieder jaar over de stielkennis van de finalisten maar het publiek
bepaalt wie de mooiste tuin realiseerde. Ook dit jaar werden de projecten hiervoor via
sociale media losgelaten op tuinminnend Vlaanderen. De tuin met de meeste stemmen
zal je verderop in deze brochure herkennen aan dit label en kunnen bewonderen. Eén
van de vele particulieren die hiervoor stemden, sleept daarmee een plantenassortiment 
t.w.v. ^ 300 bij een erkende kweker in de wacht. 

Traditiegetrouw zet BEST-select, in het kader van de ‘Vlaamse Tuinaannemer’-wedstrijd, een winnaar met uitge-
sproken groene kennis in de spotlights. Deze coöperatieve vereniging is een samenwerking van 17 Vlaamse sier-
boomkwekerijen die hun krachten en kennis bundelen in de zoektocht naar nieuwe kwaliteitsvolle en ziekte- 
resistente planten. Ondertussen brachten ze al ruim over de 20 nieuwe cultivars op de markt, te herkennen aan het 
uniforme BEST-selectlabel.

Dit jaar gaat deze prijs naar Emmanuel	Heylen	van	Tuinen	Heylen	uit	Lille, één van de terechte goudwinnaars in de 
categorie Groen Kleurt. Een grote selectie en gezonde toepassing van bomen en heesters in combinatie met vaste 
planten, leveren het bewijs dat plantenkennis primair is. 

De vegetatie in dit tuinproject werd afgestemd op de natuurlijke begroeiing van de Visbeekvallei. De tuinaannemer 
slaagde erin om een uitgebalanceerd ecosysteem te ontwikkelen waarin de unieke fauna uit de streek zich thuis-
voelt. Een prestatie waar veel ervaring, expertise en zelfs een occasioneel experiment aan te pas kwam. Het mooie 
aan dit project is dat de planten echt planten mogen zijn. Ze groeien naar believen waar de natuur dat wil, zonder 
menselijke beperkingen zoals aangelegde bloemenborders.  

In deze tuin zien wij een mooie toepassing van bomen, heesters, vaste planten en klimplanten. Sambucus	nigra,	
Sorbus	aucuparia,	Buddleja	davidii,	 Ilex	aquifolium,	Cytisus	praecox,	Eupatorium	maculatum,	Lythrum	salicaria,	
Rosa	glauca,	Rosa	typhina,	Humulus	lupulus	en	Camellia	japonica zijn nog maar een greep uit de honderden soor-
ten die we hier tegenkomen. 

Van in de vroege lente tot diep in de herfst, in deze tuin staat er altijd wel iets in bloei. Of er zijn nectar- of vrucht-
dragende planten aanwezig. Hoedje af!

DE PUBLIEKSPRIJS 2022
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WINNAARPUBLIEKSPRIJSDE VLAAMSE TUINAANNEMER2022-2023

GOUD GUERILL 6 
Groene parel in Gent

ZILVER JAN BELAEN TUINAANLEG 8
Bijenvriendelijke Tuin op industriegebied

BRONS BART JANSSEN TUINWERKEN 10
Een investering die jaren meegaat

GOUD TUINARCHITECTUUR & -AANLEG 12
ROELAND VRANCKX  
Duinenlandschap met kempische toets

ZILVER PUUR 14
‘Buitenshowroom’ voor paardenstoeterij

BRONS ALCEA 16
Mooi tot onder de grond

GOUD TUINEN VULSTEKE 18 
Perfecte symbiose tussen tuin en landschap

ZILVER ARTE VERDE 20
Frivole villatuin

BRONS TUINEN PAUL NIJST 22
Evenwichtig afgewerkt

GOUD C. VAN DER LINDEN 24 
De kracht van eenvoud

ZILVER FLORIS EXTERIOR 26
Moderne kasteeltuin met oude ziel

BRONS GARDEN DESIGN & CO 28
Een connectie met de natuur

GOUD TUINEN HEYLEN 30 
De tuin als stapsteen naar natuurzorg

GOUD JAPANSE TUINEN FESTJENS 33
De tuin van de zilveren maan en het ochtendgloren

BRONS CHRISTOPH SOENENS 
TUINARCHITECT 36 
Groot tuingenot op een kleine oppervlakte

CATEGORIE 
TUINEN 

< 250 m²

CATEGORIE 
TUINEN 

250 - 1000 m²

CATEGORIE 
TUINEN 

> 1000 m²

CATEGORIE 
JONG

TALENT

CATEGORIE 
GROEN
KLEURT 
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CATEGORIE 
TUINEN
< 250 m²GOUD

Karreweg 71
B-9770 Kruisem
T +32 (0)478 60 77 36
info@guerill.be
guerill.be
Ontwerp: Pieter Maes

GUERILL

Tuinaannemer Pieter Maes transformeerde dit perceel van 5 op 25 
meter naar een echte belevenistuin. Op ingenieuze wijze werden de 
bomen, struiken en heesters van de buren ingezet om de smalle aard 
van de tuin te maskeren. Maar ook de uitbundige beplanting neemt 
deze functie op zich.

Wanneer je de tuin inwandelt, is 
het einde niet zichtbaar. Hier-
door word je gestimuleerd om 
op ontdekkingstocht te gaan. 

Het slingerpad, half verhard in dolomiet en wa-
terdoorlatend, brengt je langs verschillende kleine 
hubs van planten. Elke hub heeft bij wijze van spre-
ken zijn eigen biodiversiteit. Zo staat er een mooie 
Liquidambar in de tuin in het gezelschap van een 
schaduwborder. Op andere plekken zijn de planten 
dan weer resistent zijn tegen 4 à 5 uur volle zon. 
Voor elke hub werd een eigen beplantingsplan 
uitgedacht. Acanthus mollis, Agapanthus, Verbe-
na, Salvia, Stachys en Epimedium zorgen voor vol-
doende verschil in hoogte en structuur.  

Het was een uitdaging om alle materialen en ma-
chines in de tuin te krijgen. De enige toegang was 
de voordeur, en dat vormde een logistiek kluwen 
waarbij de eindklant zelf vaak de handen uit de 
mouwen heeft gestoken. 

Hoewel de tuinaannemer de tuinbeleving in eer-
ste instantie invult met de beplanting, zijn er ook 
enkele noemenswaardige constructies en hoekjes 
te ontdekken. In het begin van de tuin vind je een 
rond dompelbad dat werkt volgens het principe 
van een zwemvijver. Met een diepte van 1,60 me-
ter is deze waterpartij perfect voor de vier jonge 
zoons van het echtpaar om duikspelletjes in te 
doen. Tussen de planten valt een kunstwerk en een 
hangmat te ontdekken. En achteraan de tuin is een 
loungezone gemaakt met een vuurschaal, waar de 
kinderen de kans krijgen om ongestoord katten-
kwaad uit te halen. 

Kortom, deze tuin haalt de kinderen en volwasse-
nen in de zomermaanden naar buiten. En da’s een 
fantastische prestatie. 

GROENE PAREL
in Gent

Onderhoudsarm wil 
niet zeggen dat er 
geen tuinbeleving 
mag zijn.



Ambachtenlaan 32
B-8760 Meulebeke
T +32 (0)472 40 86 77
info@janbelaen.be
www.janbelaen.be
Ontwerp: Jan Belaen

JAN BELAEN TUINAANLEG 

Naast een ervaren tuinaannemer is Jan Belaen erg bedreven in de 
bijenteelt. Door zijn liefde voor deze gevleugelde beestjes, staat 
biodiversiteit steeds centraal in zijn werk. En zelfs op een plek zoals dit 
industrieterrein, weet hij de bijtjes naar de bloemetjes te lokken. 

Het kantoorgebouw combineert burelen 
met een woning op de eerste verdie-
ping. Het opzet was om de werknemers 
een aangenaam zicht op groen te bie-

den, terwijl de bewoners toegang hebben tot een 
volwaardige tuin. Een wens die o.a. ingewilligd 
werd door het aanplanten van enkele meerstam-
mige Quercus ilex langs de gevel. Deze bomen ge-
ven de kantoorruimtes instant een groen gevoel 
en werpen een verkoelende schaduw op de grote 
glaspartijen. Een Quercus palustris brengt met zijn 
brede uitgestrekte takken schaduw op het terras 
van de woning.   

De basis van het tuinplan vertrekt vanuit een strak 
verhardingsontwerp met een maatvoering van 2 m 
x 2 m, of veelvoud hiervan. Vaste planten zoals wil-
de oregano, Calamintha, lavendel en vingerhoeds-
kruid breken deze strakke lijnen en zorgen voor 
voldoende variatie om verschillende bestuivers 
aan te trekken. Vlinders, bijen en andere insecten 
hebben het hier in de zomer prima naar hun zin. 
Vogels kunnen zich in de winter te goed doen aan 
de zaden van uitgebloeide planten zoals Echinacea 
en Echinops die men opzettelijk tot in het vroege 
voorjaar laat staan. 

Nog meer leven valt in de zwemvijver te bespeu-
ren. Goudwindes, blauwe windes en goudvissen 
zwemmen hier zij aan zij. De tuinbeleving wordt 
verder aangevuld met een sterk staaltje schrijn-
werkerij. Het kippenhok, het insectenhotel, de 
schommel, de zandbak en de picknicktafel werden 
door Jan Belaen en zijn team vervaardigd. 

Het totaalconcept van deze tuin is op zijn minst 
geslaagd te noemen. Op een relatief kleine opper-
vlakte valt er enorm veel te zien en te beleven. Een 
gezellig buitenplaatsje waarin je gemakkelijk uren 
kunt vertoeven.  

BIJENVRIENDELIJKE 
TUIN op industriegebied 

CATEGORIE 
TUINEN
< 250 m²ZILVER

Een onverwachte 
schat aan bloemetjes 

en bijtjes.
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CATEGORIE 
TUINEN
< 250 m²BRONS

Weg naar Opoeteren 78
B-3660 Oudsbergen 
T +32 (0)89 85 75 92
info@tuinwerken.be 
www.tuinwerken.be 
Ontwerp: Bart Janssen

BART JANSSEN TUINWERKEN 

Wanneer jij je tuin professioneel laat aanleggen, doe je een investering 
die jaren moet meegaan. Daarom kiest tuinaannemer Bart Janssen steeds 
voor de meest degelijke materialen. In dit specifieke project koos hij voor 
een oogstrelende combinatie van cortenstaal, kleiklinkers en blauwe 
steen. Maar ook de Swing haagbeuk, gepatenteerd voor zijn mooie 
gebogen vorm, speelt een belangrijke rol in de tuin!

Bij aanvang van de werken was de tuin 
alleen toegankelijk via een garage. Dit 
maakte het voor Bart Janssen een beetje 
omslachtig om alle machines ter plaatse 

te krijgen. Dat zware geschut was nochtans nodig 
om het zwaar gefundeerde tuinpad op te breken. 
De tuinaannemer liet zich echter niet afschrikken 
en plaatste vakkundig alle nieuwe verhardingen. 
Ook de verlichting, beregening, beplanting en alle 
andere werken nam hij voor zijn rekening. Omdat 
Bart Janssen het liefst alle werken zelf uitvoert, 
werd er buiten het plaatsen van het raam in de 
tuinkamer niets in onderaanneming uitgegeven.  

Verder werd de tuin ingekleed met Ajuga reptans, 
Campanula portenschlagiana, Salvia nemorosa, 
Allium Nigrum en Rosa ‘Ilse Krohn’. Vaste planten 
die voor voldoende kleur en leven zorgen tussen 
al het cortenstaal. Enkele klimplanten werden 
gebruikt om de bakstenen gevels te breken. Maar 
de echte blikvanger van dit project is de Swing 
haagbeuk die naast zijn esthetische functie ook 
dienstdoet als parasol. Onder deze boom is het 
zalig vertoeven op het terras. Zelfs op het heetst 
van de zomer zal zo’n boom de warme lucht naar 
boven stuwen zodat er verkoeling ontstaat boven 
het grondoppervlak. 

Een kleine waterpartij en twee moestuinbakken 
uit cortenstaal maken de tuinbeleving compleet. 
Vooral de moestuintjes zorgen voor een overvloed 
aan tuinplezier onder de eigenaars. Ze hebben er 
inmiddels een wedstrijdje van gemaakt wie de 
beste plantjes kan kweken.  

EEN INVESTERING
die jaren meegaat

De roestige kleur 
van cortenstaal 
draagt bij aan de 
authenticiteit.



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

TUINARCHITECTUUR 
& -AANLEG 
ROELAND VRANCKX 

Met twee handen greep tuinaannemer Roeland Vranckx zijn kans om 
het stukje groen bij deze dierenartsenpraktijk om te vormen tot een 
deel van het landschap. Daarvoor maakte hij gebruik van twee typisch 
Belgische landschapselementen: het heuvelachtige van de duinen en 
de architecturale populierenlijnen uit de Kempen. Het resultaat is een 
prachtige tuin die zelfs als herkenningspunt dient voor de buurtbewoners. 

De dierenartsenpraktijk ligt tussen 
twee straten op een driehoekig per-
ceel. Het eerste instinct van de eige-
naar was om de tuin volledig af te 

bakenen met een omheining en heggen voor 
privacyredenen. Een idee dat tuinaannemer 
Roeland Vranckx kon ombuigen. Het resultaat: 
een open tuin die mensen letterlijk in hun ge-
heugen opslaan wanneer ze erlangs rijden.   

De heuvels in de tuin zijn gemaakt uit de grond-
overschotten van de constructie van woning. Een 
ecologische oplossing die ook nog eens estheti-
sche voordelen met zich meebrengt. De scherpe 
hoek waarin het perceel uitmondt is namelijk niet 
aangenaam om naar te kijken. De rondingen zijn 
een goede manier om deze hoek te verzachten.  

Zuilpopulieren vormen de rijtjes op het terrein. 
Naast hun grote architecturale waarde, hebben 
deze bomen het voordeel dat ze geen vruchten, 
pollen of bloemen dragen. Omwonenden onder-
vinden hier ondanks de grote aantallen geen hin-
der van. De plantvlakken zijn simpel gehouden met 
Pennisetum en witte Gaura. Ze worden beregend 
via de waterputten en hebben net zoals de zuilpo-
pulieren een mooie herfstverkleuring. 

De entree van de praktijk is beschut door een be-
tonnen keermuur en herbergt een veel fleurigere 
wereld. Borders van Erigeron, Persicaria en Gaura 
begroeten de patiënten met kleur, geur en variatie. 
Een toffe plantencombinatie die een van onze jury-
leden zelf overweegt om in de tuin aan te planten.  

De verharding van de parking bestaat uit siergrind 
om het water maximaal door te laten. Om diezelf-
de reden bestaat de oprit uit klinkers met voegen. 
De ruwheid van het materiaal staat in groot con-
trast met de gladde gevel van de praktijk. 

 
DUINENLANDSCHAP 
met Kempische toets

Tuinontwerp met blik 
op het omringende 

landschap.
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CATEGORIE 
TUINEN
250-1000 m²GOUD
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CATEGORIE 
TUINEN
250-1000 m²ZILVER

Deze buitenruimte bevindt zich aan het kantoor van een paardenstoeterij 
die handelt in springpaarden. PUUR slaagde erin om een tuin te creëren 
die barst van het vakmanschap. De grote glaspartijen kijken uit op de 
piste waar de ruiters hun springpaarden showen. Het was dus cruciaal dat 
deze ‘buitenshowroom’ zowel vertrouwelijk, huislijk als luxueus aanvoelt.

Om de architectuur van het gebouw 
te onderstrepen, werd er gekozen 
om buiten dezelfde materialen te 
gebruiken als binnen. Het niveau-

verschil tussen het gebouw en de tuin wordt 
opgevangen door de plaatsing van zware blokken 
in zuiderse en Belgische natuursteen. De boord van 
de vakkundig aangelegde koivijver met overloop is 
afgewerkt met een slank staalprofiel. 

Een dankbaar plantenassortiment bestaande 
uit een basistapijt van Hakonechloa macra en 
Sesleria autumnalis in combinatie met Perovski, 
Echinacea, Verbena, Gaura en Helenium, zorgt 
voor een sfeervol en kleurrijk geheel. De bijzon-
dere accentplant Fatsia japonica maakt zijn 
opwachting in de schaduwhoeken. Maar echt 
indrukwekkend is de aanplanting van enkele gi-
gantische bomen. Een Carpinus japonica met een 
gewicht van 8 ton werd samen met een Quercus 
palustris en treurwilg via een 40 tonhijskraan in 
de tuin gezet. De rest van het terrein bestaat uit 
landschappelijke elementen zoals heestermassie-
ven en grasweides voor de paarden.

Naast een uitgekiende beplanting, werd er ook een 
uitgekiend verlichtingsplan voorzien. Boomspots 
en bijzondere verlichtingsarmaturen geven de tuin 
’s avonds een gezellige gloed. Verschillende stan-
den zorgen voor verschillende sferen.

De meeste verhardingen bestaan uit grind omdat 
ze begaanbaar moeten zijn voor de paarden. Dit 
materiaal is waterdoorlatend wat positief is voor 
het klimaat. De beregening, nodig om de planten 
er het hele jaar door tiptop te laten uitzien, werd 
aangesloten op een uitgebreid bestaand systeem. 

 
‘BUITENSHOWROOM’  
voor paardenstoeterij

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

PUUR 

Tijdloze, karaktervolle 
materialen maken 
het verschil. 



Elzestraat 12/1
B-9120 Beveren
T +32 (0)37 55 66 79
info@alcea.be
alcea.be 
Ontwerp: Christof Ivens 

ALCEA 

Met nieuwe afwerkingsmaterialen zoals rockpanel, bijzondere plantenvarië-
teiten zoals Pulmonaria ‘Samurai’, een state of the art biologisch zwembad 
en een prachtige verticale tuin, wisten tuinaannemer Christof Ivens en zijn 
team onze jury te overtuigen. Het is niet eenvoudig om de harmonie te be-
waren in een tuin waar zoveel te beleven valt. Toch slaagde Alcea erin om 
eenheid te brengen in de hoeveelheid der dingen. 

Vanuit hun expertise in vijverbouw en 
het aanleggen van daktuinen, ontwik-
kelde Alcea een eigen bewaterings- 
syteem om verticale tuinen budget-

vriendelijk te installeren. De verticale tuin in dit 
project werd op een gebogen muur aangebracht, 
op een schaduwrijke plek, vier meter onder het 
tuinniveau. De bloembakken werden opgevuld 
met varens zoals Athyrium filix-femina en zorgen 
voor een microklimaat dat kikkers en salamanders 
aantrekt. Naast hip, is zo’n verticale tuin een duur-
zame manier om muren te isoleren.

Een andere blikvanger is het biologisch zwembad. 
Het water wordt net zoals bij een zwemvijver door 
een plantenzone gefilterd. Maar in de zomer kan 
men overschakelen naar een waterbehandeling 
met hydrolyse voor wat meer ontsmetting. De rand 
van het biologisch zwembad is afgewerkt in gelakt 
inox, waardoor de waterpartij lijkt te zweven. 

Planten zoals Sedum ‘Matrona’, Symphytum ‘Hi-
dcote Blue’ en Helleborus ‘Red Lady’ zorgen voor 
kleurvariatie. Bovendien is er ook een groenten-
tuintje waarin de gewassen volgens het vierslag-
stelsel worden gezaaid. Een speciale techniek 
waarmee je de groei van de groenten kan versprei-
den over het hele jaar. 

Met de verschijning van enkele kolibrievlinders, 
het nest van een winterkoninkje en een merel die 
de verticale tuinen uitkoos voor zijn broedplaats, 
zit de biodiversiteit hier eveneens helemaal goed. 

MOOI tot onder de grond

Nieuwe technieken 
en materialen spelen 

de hoofdrol.

CATEGORIE 
TUINEN
250-1000 m²BRONS
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GOUD

Poezelstraat 8
B-8904 Boezinge/Ieper
T +32 (0)486 33 56 14
info@tuinenvulsteke.be 
www.tuinenvulsteke.be 
Ontwerp: Bureau Bossaert

TUINEN VULSTEKE 

Deze uitgestrekte landschapstuin werd gerealiseerd door tuinaannemer 
Carl Vulsteke in samenwerking met tuinarchitect Geert Bossaert. 
Het project onderging een totale metamorfose met respect voor de 
bestaande bomen en planten. Het landschap van de Vlaamse Ardennen 
speelt de hoofdrol, en dat zorgt voor enkele idyllische vergezichten. 

Het perceel helt van nature naar bene-
den. Om hier structuur in te brengen 
werd er gekozen om de tuin uit te wer-
ken in enkele niveaus. Het gedeelte aan 

de woning is het hoogstgelegen en werd relatief 
strak ingedeeld, passend bij het interieur van de 
woning. Enkele zichtassen trekken je blik naar het 
landschap van eindeloze tarwevelden. 

De lagergelegen delen van de tuin werden meer 
landschappelijk uitgewerkt met bloemenweides, 
fruitbomen en bessenhagen. 

Om de werken ecologisch te houden, werd de afge-
graven grond, hogerop opnieuw aangevoerd. Maar 
niet voordat men van bepaalde zones met een 
zeefmachine hier alle stenen uitfilterde. 

De beplanting is divers en bestaat voornamelijk 
uit vaste planten die droogte-tolerant zijn en een 
mooi assortiment aan rozen en siergrassen. Opval-
lend zijn de wintergroene massieven uit steeneik. 
Een boomsoort die erg goed is opgewassen tegen 
het steeds warmer wordende klimaat, diep wortelt 
en tot op de dag van vandaag nauwelijks last heeft 
van insecten of andere plagen. 

Om geen afbreuk te doen aan het landschap, werd 
de zwemvijver bewust sober gehouden. De zwar-
te folie geeft het water een natuurlijke uitstraling. 
De rand werd afgewerkt met een smalle houten 
boord en de aangrenzende beplanting is weelde-
rig en uitbundig. Uit hazelaars en andere struik-
gewassen, werd een afgeschermde cocon opge-
trokken waar de bewoners in alle privacy van een 
sauna en hottub kunnen genieten. 

PERFECTE SYMBIOSE
tussen tuin en landschap  

Je valt van 
de ene verbazing 
in de andere.
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CATEGORIE 
TUINEN
> 1000 m²



Sint-Goriksstraat 75
B-9620 Zottegem
T +32 (0)93 10 96 51
info@arte-verde.be
arte-verde.be 
Ontwerp: Frederik De Vos 
en Gerben Van Bever

ARTE VERDE

Staat een oogstrelende villatuin zoals deze op je verlanglijstje? Dat kunnen 
we vast en zeker begrijpen! Zeg nu zelf, wie wil er nu geen tuin waarin het 
elke dag vakantie lijkt? De sleutel tot het succes van deze tuin zit ‘m voor een 
stuk in de samenwerking tussen de tuinaannemer en architect. Maar ook de 
frivole beplanting geeft de nodige Ibiza-vibes aan dit stukje groen. 

Voor de bouw van de woning, kregen tuin- 
aanlegger Frederik De Vos en tuinarchi-
tect Gerben Van Bever de kans om hun 
tuinplan volledig af te stemmen met de 

plannen van de architect. Het grote voordeel hiervan 
is dat de aanleg optimaal werd gecoördineerd. De ri-
oolputten werden netjes in de oprit geïnstalleerd. De 
grote maatwerkbetontegels werden voor de gevelaf-
werking geplaatst om schade te voorkomen. En door 
een uitgekiende tuinberegening, die zich baseert op 
lokale weerstations in de buurt, ziet de tuin er het 
hele jaar door frisgroen uit.  

De tuin zelf werd volgens een zeer strak lijnenpa-
troon ingedeeld. Het biologisch zwembad ligt pre-
cies afgemeten tussen de woning en het poolhouse, 
uitgelijnd op de zijgevel van de patio. Desondanks 
oogt de tuin toch organisch. Dat komt door de prach-
tige wolken in beukenhaag en losse prairiebeplan-

ting waarin zuiderse toetsen werden aangebracht. 
Bloemklassiekers zoals Echinacea, Gaura, Verbena, 
Echinops en Achillea ‘terracotta’ zorgen voor kleur 
en biodiversiteit. Achterin de tuin zijn er heuvels ge-
maakt in zalig geurend Salix rosmarinifolia voor pri-
vacy. En in de voortuin zorgt een grote Liquidambar 
voor schaduw. 

Ook enkele hippe, afgeronde elementen zoals de 
grasprofielen van de borders en het zonnedek (hou-
ten onderstructuur op tegeldragers) dragen bij aan 
die frivole, organische sfeer die er hangt.

Frivole  
VILLATUIN

We hebben het 
zuiderse met 
het klassieke

gecombineerd.

CATEGORIE 
TUINEN
> 1000 m²ZILVER
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CATEGORIE 
TUINEN
> 1000 m²BRONS

Graafgracht 48
B-3690 Zutendaal
T +32 (0)89 61 15 15
info@tuinenpaulnijst.be
www.tuinenpaulnijst.be
Ontwerp: Paul Nijst & Ulrika Schouteren

TUINEN PAUL NIJST 

Tuinen Paul Nijst is als bedrijf al bijna 40 jaar actief in de sector. Deze 
ervaring vertaalt zich in projecten die zowel knowhow als frisheid 
uitstralen. In deze tuin zijn er op vlak van beplanting geen alledaagse 
keuzes gemaakt. Integendeel, er werd specifiek voor plantenvariaties 
gekozen die net dat tikkeltje interessanter zijn in bloei en uitstraling. 

Tuinen Paul Nijst weigert namelijk om 
zomaar de laatste plantentrends en  
modegrillen te volgen. In de plaats daar-
van put het bedrijf uit de uitgebreide 

plantenkennis van oprichter Paul Nijst. We zien een 
prachtige combinatie van het siergras Chasman- 
thium latifolium met Helenium ‘Indian summer’. 

De aanwezigheid van een meerstammige Tetra-
dium daniellii draagt bij aan de sfeer langs het 
zwembad. De loungehoek werd gezellig gemaakt 
met de sierheester Deutzia ‘Corymbiflora’. En Rosa  
‘Viridiflora’, de groenbloeiende roos, zorgt voor 
een leuk accent.

Om de visuele balans te bewaren, is de tuin daaren-
boven niet ontworpen naar de rooilijn maar naar de 
zichtassen vanuit de woning. De werken werden 
vakkundig in een logische volgorde uitgevoerd: 
eerst de afsluitingen, dan het zwembad, daarna de 
verhardingen en als laatste de beplanting. 

Om de tuinverlichting op punt te zetten, werd er 
in een lichtstudie geïnvesteerd. De verhardingen 
zijn uitgewerkt in natuurmaterialen zoals kasseien 
en blauwe steen. En langs de oprijlaan, bestaande 
uit een landelijk karrenspoor en grind, bevindt zich 
een miniboomgaard met drie hoogstam Nota-
risappelbomen. Een knipoog naar het beroep van 
de eigenares. 

Het 
totaalplaatje 
klopt.

EVENWICHTIG
afgewerkt

WINNAARPUBLIEKSPRIJSDE VLAAMSE TUINAANNEMER2022-2023



Bieshof 9
B-2321 Meer
T +32 (0)33 75 80 45
info@cisvanderlinden.be
www.cisvanderlinden.be
Ontwerp: Lennert Kenis & Cis Van der Linden

C. VAN DER LINDEN

Cis van der Linden is een jonge tuinaannemer met een even jong 
team onder zich. Ondanks hun jeugdigheid - of net dankzij hun 
jeugdig enthousiasme - zijn ze in staat om fenomenale projecten te 
creëren. Zoals deze tuin, een pareltje waarmee ze met goud aan de 
haal gaan in onze wedstrijd. 

De sterkte van deze tuin zit ‘m in de een-
voud. Alle gebruikte materialen zijn op 
elkaar afgestemd, waardoor het geheel 
er meteen heel aangenaam uitziet. Let 

bijvoorbeeld eens op de zwemvijver. Die is afge-
werkt met dezelfde kleiklinkers als het terras en 
de verharding in voortuin. Het zwemgedeelte 
wordt afgescheiden van het moerasbed met een 
speels pad dat je het gevoel geeft dat je door het 
water loopt. 

Een andere noemenswaardige feature is het pool-
house. Ondanks zijn prominente plek, wordt het 
uitzicht vanuit de woning niet belemmerd. En dat 
komt niet enkel omdat het bijgebouwtje open 
wanden heeft, maar ook omdat het dak van het 
gebouw op ingenieuze wijze wat hoger geplaatst 
werd dan normaal. 

De plantencombinaties zorgen voor een verfris-
sende afwisseling in kleur, hoogte en vorm. In de 
borders zien we onderhoudsvriendelijke siergras-
sen zoals veldbies, Heidebraut en vingergras. Deze 
worden aangevuld met vaste planten en bloem-
bollen. Kleurrijke Echinacea purpurea, Allium 
atropurpureum en Echinops ritro zijn een greep uit 
de selectie. 

Enkele meerstammige solitairen zoals Chinese 
kornoelje en berkenbastkers brengen het volume 
van de woning en het poolhouse in balans met 
hun hoogte. 

De kracht van 
EENVOUD 

Ongecompliceerd 
maar toch kleurrijk, 
de ideale plek om 
tot rust te komen.
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CATEGORIE 
JONG TALENTGOUD
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CATEGORIE 
JONG TALENTZILVER

Blokstraat 1E
B-9890 Dikkelvenne
T +32 (0)473 11 08 15
Contact@florisexterior.be
florisexterior.be
Ontwerp: Floris De Brabandere

FLORIS EXTERIOR

Deze prachtige kasteeltuin in Asper was kortgeleden nog compleet 
overwoekerd. Maar door de goede zorgen van tuinaannemer Floris 
De Brabandere kunnen de bewoners nu weer optimaal van het groen 
genieten. Met zachte hand veranderde hij de woestenij is een tijdloze tuin 
die past bij het historisch karakter van het kasteel. En om de bestaande 
beplanting voor verdichting van de grond te behoeden, kwamen daarbij 
geen zware machines aan te pas. 

Het was een hele karwei om de waarde-
volle bomen en planten te selecteren uit 
de overdadige begroeiing. Het kostte de 
tuinaannemer en zijn team ongeveer 

tien maanden om het project af te werken. Geluk-
kig is het resultaat al die moeite waard.  

Het tuinontwerp vertrekt vanaf een schitterende, 
centraal gelegen moerbei en leidt je met een ro-
mantische wandeling naar de bloemenborders 
van de symmetrische Engelse tuin. Eveneens val-
len er langs deze weg enkele waterpartijen, waar-
onder een gerenoveerd zwembad, te ontdekken. 

De moerbei in kwestie is wellicht al 200 jaar oud en 
kan daar nu, dankzij een installatie van goede be-
watering, nog een heel aantal mooie jaren bijdoen. 
Maar ook aan de dorst van de talloze eiken, iepen 
en beuken in de kasteeltuin werd gedacht. Floris 
voerde een bodemverbetering door die ervoor zorgt 
dat de zandgrond meer water vasthoudt. 

Het toffe halfschaduwplantje Liriope ‘Ingwersen’ 
muscari accentueert de lijnen van de tuin en zorgt 
samen met 10.000 andere bloemrijke planten voor 
een biodiversiteit om U tegen te zeggen. Bijen, 
vlinders, hommels … overal waar je kijkt, zoemt of 
vliegt er wel iets. Nog meer beweging valt er te 
spotten in en aan de grote, visrijke vijver, die door 
de tuinaannemer werd uitgebreid naar 700 m2. 
Een fantastische plek met kikkers, salamanders en 
padden troef!

MODERNE
KASTEELTUIN 
met oude ziel

Een tuin die technisch 
goed in elkaar zit.



Het mooiste wat je als tuinaannemer aan je klanten kunt geven, is een 
connectie met de natuur. Een opzet waarin tuinaannemer Kenny Schodts 
ruim geslaagd is met dit tuinproject. De klanten hebben nu meer appreciatie 
voor het buitenleven. Er wordt minder tv-gekeken en veel meer buiten 
gezeten. Ze noemen de tuin zelfs hun eigen stukje Zuid-Frankrijk. 

Kenny Schodts pakte zowel de voortuin als 
achtertuin aan. Het geheel is in een mo-
derne stijl ontworpen. Strak geschoren 
groen wordt elegant gecombineerd met 

een lossere beplanting. Bloemen, siergrassen en 
vaste planten wisselen elkaar af. Maar toch heeft 
niet alles zomaar een plekje in deze tuin. Over de 
plaatsing is nagedacht. Er zit een leidraad in de 
groenvorm die de voortuin en de achtertuin als 
een geheel met elkaar verbindt. 

Dat kunnen we overigens ook stellen over het 
houtgebruik in dit project. Het overdekt terras is 
uitgewerkt in recuperatiehout van oude scheeps-
planken. Een charmant materiaal dat goed samen-
werkt met de tuinmuur uit thermo-ayous en de 
houten afwerking van het poolhouse. 

De beplanting is bewust onderhoudsvriendelijk 
gehouden. Verrassend genoeg vinden we in deze 
tuin een steenlinde-heester terug (Phillyrea an-
gustifolia). Een plant die het zeer goed doet aan de 
kust, maar in deze Brabantse kleigrond wat extra 
zorgen nodig heeft om te groeien. Met de aan-
voer van een beetje zandgrond kwam dit experi-
ment helemaal goed. In combinatie met siergras, 
Agapanthus, Echinacea, witte Gaura en Osmant-
hus, krijg je een sierlijke tuin waarin altijd wel iets 
in bloei staat. 

EEN CONNECTIE 
met de natuur

De ligging van de 
zwemvijver zorgt 

voor ruimte, vrijheid 
en perspectief 

in de tuin.

CATEGORIE 
JONG TALENTBRONS
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Charles De Costerlaan 16
B-1780 Wemmel
T +32 (0)24 60 55 27
info@gardendesign-wemmel.be
www.gardendesign-wemmel.be
Ontwerp: Kenny Schodts

GARDEN DESIGN & CO



Noem hem eigenzinnig, noem hem visionair, Emmanuel Heylen is een 
tuinaannemer die de tuin ziet als een stapsteen naar natuurzorg. Hij legt 
tuinen aan die nauw verweven zijn met de omliggende natuur. Een concept 
dat we terugzien in dit winnend project. 

Deze natuurtuin ligt aan het beschermd 
gebied van de Visbeekvallei. Om de lo-
kale biodiversiteit te ondersteunen is de 
beplanting voornamelijk afgestemd op 

de vegetatie die hier reeds voorkomt. In de prak-
tijk betekent dit dat de spontane ontwikkeling van 
het groen wordt aangemoedigd en bijgestuurd  
op mensenmaat. 

Da’s niet alleen aantrekkelijk voor de talloze vlin-
ders, kevers, veldkrekels en hagedissen die in de Vis-
beekvallei voorkomen. Ook voor de neerhofdieren 
en honden die in de tuin vertoeven, is het leven hier 
een waar paradijs. Naar hartenlust ravotten is geen 
probleem want de tuinaannemer heeft ervoor ge-
zorgd dat de beplanting resistent is tegen gewroet 
en gewoel. 

Om de populatie van wilde ooievaars te stimuleren, 
werd er in de aangrenzende natte weide een ven 

uitgegraven. Het grondwater dat bovenkomt, trekt 
reptielen en andere voedselbronnen aan. In com-
binatie met de ooievaarspaal is deze plek net een 
luxehotel voor deze vogels om in te verblijven. 

In deze natuurtuin valt ontzettend veel te zien 
en te beleven. Bovendien is het project zeer on-
derhoudsvriendelijk uitgewerkt. Snoeien gebeurt 
hier minimaal. De planten krijgen de ruimte om 
te groeien volgens hun natuurlijke omvang. En als 
er toch gesnoeid wordt, laat men het snoeisel tus-
sen de planten liggen om het bodemleven verder 
te stimuleren. 

DE TUIN 
ALS STAPSTEEN 
naar natuurzorg

Laat planten 
planten zijn.
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CATEGORIE 
GROEN KLEURTGOUD



Oevelenberg 41
B-2275 Lille
T +32 (0)495 21 99 60
info@tuinenheylen.be
www.tuinenheylen.be
Ontwerp: Emmanuel Heylen

TUINEN HEYLEN

De vegetatie in dit project is afgestemd op de bo-
dem en heeft het doel om de streekeigen plan-
ten te stimuleren. Je hebt hier niet het gevoel dat 
je in een of andere wildernis terechtkomt, maar 
net in een uitgebalanceerd ecosysteem waar-
in alle planten samenwerken om dieren aan te 
trekken. En dat is een hele prestatie. Van in de 
vroege lente tot diep in de herfst, hier staat altijd 
wel iets in bloei. 

EUPATORIUM	MACULATUM	
Eupatorium maculatum, ook wel gekend als le-
verkruid of koninginnenkruid is een robuuste 
vaste plant met prachtige lancetvormige, don-
kergroene bladeren. 

De stengels zijn paarsrood en zorgen voor kleur 
in de tuin. De purperroze bloemen zijn per 15 
gegroepeerd in prachtige afgeplatte bloemplui-
men. Koninginnenkruid bloeit van juli tot sep-
tember, is winterhard en trekt talloze vlinders 
en bijen aan. 

LYTHRUM	SALICARIA	
Lythrum salicaria, ofwel kattenstaart in het Ne-
derlands, is een kruidachtige plant die je in deze 
tuin veel ziet. Deze plant bloeit van juni tot au-
gustus met paarsrode, stervormige bloempjes 
gegroepeerd in lange bloemaren. Deze plant 
doet het goed in de vochtige grond van de  
Visbeekvallei. 

SAMBUCUS	NIGRA	
Sambucus nigra is een middelgrote bladver-
liezende vlier, die in juni en juli grote geurende 
roze-witte bloemtuilen krijgt. Tegen de herfst 
groeien er donkere bessen aan de boom waar zo-
wel dieren als mensen zich aan tegoed kunnen 
doen. Deze boom is een echte lokker voor bijen, 
vlinders en vogels!

HUMULUS	LUPULUS	
Hop of Humulus lupulus is een krachtige blad-
verliezende klimplant die bloeit in juli en augus-
tus. De herkenbare geelgroene bloemen zijn een 
feestmaal voor bijen en vlinders. 

CAMELLIA	JAPONICA
In deze tuin zijn tal van rozen en klimplanten 
aanwezig. Stuk voor stuk botanische, gecultiveer-
de soorten. Bijvoorbeeld de Cameilia japonica, 
een bontkleurige wintergroene sierheester met 
dieproze bloemen. De bladeren van deze plant 
zijn ovaal en donkergroen. Deze plant is ziekte- 
resistent, en houdt van een plekje in de schaduw.  

GOUD CATEGORIE 
GROEN KLEURT

Een Japanse tuin hoort je aan te zetten tot meditatie en bezinning. Dit project 
draagt de naam ‘De tuin van de zilveren maan en het ochtendgloren’ en werd 
vervaardigd met een grote portie balans en symbolisme. Tevens getuigt de 
manier waarop de maaskeien, een typische steen van de maaskant, werden 
geïntegreerd in dit uitheemse design van puur vakmanschap. 

De tuin van de 
ZILVEREN MAAN en het 
OCHTENDGLOREN
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FOCUS OP GROEN

Camellia	japonica Humulus	lupulus Eupatorium	maculatum

Lythrum	salicaria

Sambucus	nigra



Melleveldstraat 29
B-3730 Hoeselt
T +32 (0)89 50 12 80
Johan.festjens@telenet.be 
www.japansetuinen.be 
Ontwerp: Johan Festjens

JAPANSE TUINEN FESTJENS 

‘De tuin van de zilveren maan en het 
ochtendgloren’ is een typisch Ja-
panse wandeltuin met vormbomen, 
bamboe en tal van andere binnen- 

en buitenlandse plantensoorten die je aandacht 
grijpen. Het waterbekken staat symbool voor de  
levenskracht. En het gebruik van steen represen-
teert de rust. Door hun afgeronde vorm en geva-
rieerde kleuren, lenen de maaskeien zich perfect 
voor dit project. Als een rode draad zie je ze overal 
in de tuin terugkomen. Zelfs de Japanse lantaarns, 
normaal gezien uitgevoerd in graniet, zijn voor de 
gelegenheid uit maaskeien vervaardigd. 

Door de smalle vorm van de tuin, was het niet al-
tijd evident om met machines aan de slag te gaan. 
De tuinaannemer moest secuur te werk gaan en 
goed nadenken over welke werken eerst aan de 
beurt kwamen. De waterval werd afgewerkt voor-
dat men aan de graafwerken van de stenen kon 
beginnen. En de koivijver kon pas aangelegd wor-
den nadat de grote planten aangeplant waren. 

Ook typisch Japans is het paviljoen in cederhout. 
Dit huisje werd uitgevoerd naar het eigen ont-
werp van de tuinaannemer met een overdekt ter-
ras en een berging. Het grote ronde raam kijkt uit 
op de koivijver en de lange waterval. 

Japans 
tuinontwerp 

uitgewerkt 
met lokale 

maaskeien.

In de Japanse tuin hebben de planten een symboli-
sche betekenis. De natuur is volgens Japanners de 
verblijfplaats van de goden. Geen enkele plant staat 
hier alleen voor zijn schoonheid, maar ook voor de 
betekenis die de Japanse cultuur hieraan toekent. 

IRIS	ENSATA
Iris ensata bloeit in de late lente en zorgt met zijn 
violetpaarse bloemen voor een spektakel van kleur 
in de tuin. Deze planten zijn het teken van schoon-
heid en vechtlust. Hun langwerpige grasgroene 
bladeren staan symbool voor een zwaard. Deze 
plant is winterhard en groeit uitstekend in voedsel-
rijke grond nabij water. 

PRUNUS	SUBHIRTELLA	AUTUMNALIS	ROSEA
Deze sierkers staat symbool voor de feestelijkheden 
in het voorjaar. De boom heeft een vaasvormige 
kroon met zachtroze tot bijna witte bloemen die 
groeien in trossen. De bladeren zijn onregelmatig en 
hebben een scherpe vorm. In de herfst verkleuren ze 
naar prachtige oranjetinten. Prunus staat graag in 
de zon en vraagt relatief weinig onderhoud. 

BETULA	PENDULA
In de tuin vinden we een berk die werd aange-
plant door kunstenaar Lukasz Surowiec als deel 
van een kunstproject. De berk is afkomstig uit 
het gebied van het voormalige concentratiekamp  
Auschwitz-Birkenau en werd samen met honder-
den andere berken over de hele wereld aangeplant 
als een levend archief. De bomen belichamen het 
traumatische verleden van Birkenau. Het concept 
werd gepresenteerd op de 7e Biënnale van Berlijn. 

VORMBOMEN
Vormbomen zijn bomen waarvan het gebladerte 
en de takken worden gesnoeid om duidelijk gede-
finieerde vormen te ontwikkelen en te behouden. 
Je kan deze bomen zien als een soort van levende 
sculpturen. Tuinaannemer Johan Festjens speci-
aliseert zich al meer dan 20 jaar in deze praktijk. 
Onder de vormbomen spotten we een inheemse 
Taxus	baccata, een Pinus	strobus met zachte naal-
den, een Chamaecyparis	obtusa	‘Nana	Gracilis’ als 
symbool voor de voorbijdrijvende wolken en een  

Pinus	 sylvestris als welkomstboom. De oudste 
vormboom in de tuin is reeds 45 jaar. 

HAMAMELIS	INTERMEDIA	‘FEUERZAUBER’
Deze middelgrote bladverliezende heester is een 
van de favorieten van onze jury. Deze plant heeft 
brede, ovale bladeren die in de herfst verkleuren 
naar oranjerood en bruin. De oranjerode bloemen 
verspreiden een heerlijke geur, maar nog opvallen-
der zijn de smalle gekrulde kroonbladeren die reeds 
vanaf de vroege lente aanwezig zijn. 

SEQUOIA	GIGANTEA	
Sequoia gigantea, ook wel bekend als de mam-
moetboom, is een groenblijvende conifeer die 
onder de juiste omstandigheden gigantische af-
metingen kan aannemen. De grijsgroene naalden 
zijn klein en plat, en staan spiraalsgewijs rond de 
takken ingeplant. De bloemen van de boom veran-
deren in de herfst naar eivormige dennenappels. 

FOCUS OP GROEN

Iris	ensata	
Prunus	subhirtella	
autumnalis	rosea Betula	pendula Taxus	baccata

Hamamelis	intermedia	
‘Feuerzauber’

Sequoia	gigantea



Dit Antwerpse stadstuintje kwam tot stand door een leuke toevalligheid. 
Op een dag bladerde de opdrachtgeefster door een oude brochure 
van onze wedstrijd en ze werd instant verliefd op een project van onze 
gerenommeerde tuinaannemer Christoph Soenens. Deze man moest 
en zou ook haar stukje groen onder handen nemen. En zo herhaalde de 
geschiedenis zich met alweer een winnend project! 

Door haar gezondheid verblijft de op-
drachtgeefster voornamelijk op de 
eerste verdieping van haar woning. 
Het was dus absoluut een vereiste dat 

de tuin ook vanop het balkon een visuele meer-
waarde heeft en tot diep in het interieur reso-
neert. Een opdracht die Christoph heeft ingevuld 
met een extreem onderhoudsvriendelijke maar 
gevarieerde beplanting. We zien Japanse zegge 
in het gezelschap van lampenpoetsersgras, Ane-
mone ‘Honorine Jobert’ en schijnhulst (Osmant-
hus burkwoodii). Een zwevende pergola en een 
prachtige fluweelboom (Rhus typhina) geven 
het geheel voldoende volume in de hoogte. En de 
kleine waterspiegel, creatief afgewerkt met twee 
dynamisch geplaatste blokken arduin, zorgt met 
zijn kabbelend geluid voor een rustgevende toets.  

De bestaande elementen zoals het houten terras, 
de leilindes en taxushaag, werden vakkundig op-
genomen in het nieuwe tuinontwerp. Bovendien 
werd er alles aan gedaan om de beperkte opper-
vlakte van de tuin optisch te vergroten. Hiervoor 
maakte de tuinaannemer bijvoorbeeld vernuftig 
gebruik van een slingerpad uit grind, dat einde-
loos naar achter lijkt te lopen én waterdoorlatend 
is. Deze tuin is een prachtige verwezenlijking bin-
nen een schappelijk budget! 

GROOT TUINGENOT
op een kleine oppervlakte

Weelderig 
en natuurlijk.
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Ingelmunstersteenweg 89
B-8780 Oostrozebeke 
T +32 (0)477 58 40 79
Christoph.soenens@skynet.be 
Ontwerp: Christoph Soenens

CHRISTOPH SOENENS 
TUINARCHITECT 

Voor de eigenaars van deze tuin is het niet zo 
evident om te werken in de tuin of om de plan-
ten water te geven. Daarom koos tuinaannemer 
Christoph Soenens bewust voor een beplanting 
die opgewassen is tegen het steeds warmer 
wordende klimaat en die je allerminst oubollig 
kunt noemen. 

SIERGRASSEN
Siergrassen zoals Sesleria	 autumnalis (winter-
groen), Pennisetum	 (lampenpoetsersgras - goed 
in volle zon, kleurt goud in de herfst), Imperata	cy-
lindrica	“Red	Baron” (vurig rood in de zomer), Car-
ex	 morrowii	 (droogte-tolerant en mooi in bloei) 
en Stipa	tenuifolia	(winterhard en goed bij droog-
te) vragen weinig onderhoud. Ze werden door de 
tuinaannemer uitgekozen omwille van hun ster-
ke natuur. Bovendien wordt Carex morrowii als 
volwassen plant niet te hoog, waardoor het zicht 
op de waterpartij niet wordt belemmerd. 

BLOEI
Om de tuin van bloei, kleur en biodiversiteit te 
voorzien, bracht de tuinaannemer speelse bloe-
men zoals Verbena	 bonariensis (buisvormige  
violetpaarse bloempjes) en Echinops	ritro	(blau-
we bolvormige bloemhoofden, droogte-tolerant 
en winterhard) in de tuin aan. 

Het tuingedeelte dat zich het dichtste bij de 
woning bevindt, valt de dagrond in de schaduw. 
Speciale omstandigheden waarin Persicaria	am-
plexicaulis het zijn met elegante, donkerrode 
bloemaren heel goed doet. 

Aan de linkerkant van de tuin, waar de fluweel-
boom staat, is er meer zon. Deze werd omringd 
met drie bollen Osmanthus	 burkwoodii: een 
struikgewas dat weinig onderhoud vraagt, 
prachtige witte bloemen krijgt in de lente en 
voor een toets van groen zorgt in de winter. 

ANEMONE	‘HONORINE	JOBERT’
Maar het meest opvallende plantje in deze tuin 
is Anemone ‘Honorine Jobert’. Een prachtige 
bladverliezende plant met donkergroene bla-
deren en grote witte bloemen. Deze herfstane-
moon bloeit van augustus tot oktober en vind 
je niet zomaar terug in eender welke tuin. De 
plant houdt van droge, goed doorlaatbare grond 
en schaduw. De omstandigheden moeten voor 
dit plantje net goed zijn, om van een weelderige 
groei en bloei te kunnen genieten. 

DCM - DE CEUSTER MESTSTOFFEN NV

Organische meststoffen, bodemverbeteraars,
graszaadmengsels en kwaliteitspotgronden.
Grobbendonk | www.dcm-info.com

DISAGHOR DOCKX

Toeleverancier voor groenvoorziening, tuin- 
en vijvercentra, tuinaanleg, boomkwekerij.
Ruiselede / Mechelen / Munsterbilzen
www.disaghorgroup.be

EBEMA Stone & Style

Betonverhardingen en objecten in beton voor 
tuin, terras, zwembad en oprit.
Zutendaal | www.stone-style.ebema.be

HOUTMEYERS bvba

Boomkwekerij
Laakdal | www.houtmeyers.be

PETERS ‘BELGIAN OUTDOOR PLANTS’

Groothandel buitenplanten
Munsterbilzen | www.peters.be

SOLITAIR

Kwekerij van karaktervolle planten, haagstruc-
turen in grote maten, hoog- en meerstammige 
solitairs, strak gesnoeide vormen, …
Loenhout | www.solitair.be

STUDI’EAU

Verdeler SopremaPool en toebehoren voor 
zwembaden.
Meerhout | www.studieau.be

BOOMKWEKERIJ WILLAERT

Boomkwekerij gespecialiseerd 
in groots sortiment.
Roeselare | www.willaert.be

ONZE BRONZEN PARTNERS

MEDIAPARTNERS

ONZE ZILVEREN PARTNERS

Attractieve, resistente en duurzame 
nieuwigheden binnen de 
sierboomkwekerij

Melle | www.bestselect.be

Green is een tweejaarlijkse vakbeurs voor 
de private en publieke groensector. Deze 
Belgische beurs is de enige in zijn soort 
en trekt bij elke editie een groot aantal 
bezoekers gaande van tuinaannemers, 
landschapsarchitecten en retailers tot 
overheidsgroendiensten. Maar ook 
innovaties en nieuwe initiatieven m.b.t. 
de groensector krijgen op deze beurs 
de volle aandacht! De 14e editie van 
Green gaat dit jaar door op 25, 26 en 27 
september 2022 in Flanders Expo in Gent.

Flanders Expo, Gent | www.green-expo.be

Siergrassenkwekerij

Sint-Katelijne-Waver | www.gernee.be

Boomkwekerij

Bocholt | www.plantura.be

Wateroplossingen, waaronder ook alles 
rond tuinberegening en -irrigatie

Sint-Martens-Latem | www.bosta.be 

FOCUS OP GROEN

Carex	morrowii

Pennisetum

Persicaria	amplexicaulis

Echinops	ritro
Imperata	cylindrica	

‘Red	Baron’

Stipa	tenuifolia

Osmanthus	burkwoodii

Verbena	bonariensis

STRUCTURELE 
PARTNER



MET DANK AAN ONZE GOUDEN PARTNERS

in-lite ontwerpt al meer dan 20 jaar verlichting voor buiten dat 
past bij elke tuin. En altijd met het juiste natuurlijke licht. Als 
lichtspecialist in buitenverlichting weten we dat een buitenlamp 
er niet alleen is daar waar jij het nodig hebt, maar ook dat deze 
qua design past bij de stijl van jouw tuin. Modern, landelijk, in-
dustrieel, urban of een natuurlijke tuin. in-lite verlichting past 
altijd bij elke tuin en elk huis.

Gorinchem | T +31 184 688 760
info@in-lite.nl | www.in-lite.com/be-nl

We zijn erg trots WALFiLii te mogen verwelkomen als 
nieuwe Gouden partner van de Vlaamse Tuinaannemer. 
WALFiLii is een Belgische producent van high-end 
tuinaccessoires die duurzaam, veelzijdig, kleurrijk en 
persoonlijk zijn.

Antwerpen & Knokke (op afspraak) | T +32 (0)3 605 18 84
info@walfilii.com | walfilii.com

Schellevis® produceert een uniek assortiment aan sierbestrating en 
elementen van beton. De natuur is een belangrijke inspiratiebron voor 
de tijdloze producten.
Onze tegels en vaak stapelbare elementen stralen rust en eenheid uit.
In combinatie toegepast geven ze tuinen, terrassen en openbare 
ruimtes een karaktervolle uitstraling. Zo verandert elke buitenruimte 
in een harmonieuze en duurzame leefomgeving.

Dussen (Nl) | T +31 (0) 416 39 11 47
info@schellevis.nl | www.schellevis.nl

Het aanleggen van een vijver vraagt bijzondere aandacht. Een goede 
ondersteuning hierin – naar zowel expertise als producten – kan voor jou, 
als vakman, het verschil maken! Distri Pond is een totaalaanbieder van 
premium merkproducten voor vijveraanleg en -onderhoud. Met een breed 
en innovatief assortiment en degelijk onderbouwd advies biedt Distri Pond 
professionele oplossingen voor helder vijveren en wateropslag.     

Vorst-Laakdal | T +32 (0) 13 61 88 70
info@distripond.com | www.distripond.com


