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MET DANK AAN ONZE HOOFDSPONSORS

De laureaten van de wedstrijd
“De Vlaamse Tuinaannemer” bewijzen het:

EEN TUIN IS KEIHARD GENIETEN
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

JE MERKT HET METEEN: WIE EEN TUINAANNEMER ONDER DE ARM NEEMT,
KAN REKENEN OP EEN PRACHTIG EINDRESULTAAT.
Het promotieproject “De Vlaamse Tuinaannemer” werd 22 jaar geleden opgericht om het beroep van tuinaannemer op de kaart te zetten.
Het project steunt op een enthousiaste werkgroep die bestaat uit afgevaardigden van alle Vlaamse tuinaannemersverenigingen.
Jaarlijks organiseert de werkgroep een wedstrijd waaraan alle professionele tuinaannemers
kunnen deelnemen. De verschillende categorieën zijn ‘Tuinen kleiner dan 250 m²’, ‘Tuinen tussen 250 m² en 1000 m²’, ‘Tuinen groter
dan 1000 m²’, ‘Jong talent’ en ‘Groen kleurt’. De laatste categorie beloont projecten met speciale aandacht voor beplanting, zoals
het gebruik van exclusief groen, bijzondere combinaties of groenbehoud.

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

Alle projecten worden eerst beoordeeld op aanleg en onderhoud. Daarna bepaalt een zeskoppige jury onder het voorzitterschap
van groen professional en mediaman Pepijn Verheyen de winnaars. De jury telt verder nog tuin- en landschapsarchitect Francis
Broos, een man met een uitgebreide botanische kennis, Jan Hendrickx, iemand uit de boomkwekerssector, Henk van Beek en twee
tuinaannemers die al meermaals laureaat waren, Christof Ivens en Frederik De Vos.
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
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.

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

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.

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

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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meerwaarde van

een tuinaannemer

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

CATEGORIE
< 250 M2

B L I E K S P RI J

CATEGORIE
250 - 1000 M2

DE VLAAMSE
TUINAANNEMER
PUBLIEKSPRIJS 2018
Elk jaar bekroont de wedstrijd “de Vlaamse
Tuinaannemer” de best aangelegde tuinen van
Vlaanderen. Ook dit jaar wordt er opnieuw een
Publieksprijs uitgereikt. 15 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.

JE TUIN IS
KEIHARD GENIETEN
Neem gerust een kijkje op tuinaannemer.be. Je vindt er alles
over de tuinaannemer en volop tuinideeën en tuinadvies,
maar vooral ook de tuinaannemer in je buurt. Wie je ook
kiest, ze zorgen er stuk voor stuk voor dat je tuin keihard
genieten wordt.
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Tuinen Stijn Naeyaert (Ardooie)
met een tuin in Emelgem

Tuinen Oost Frederik (Zwevezele)
met een tuin in Ronse

A.D.S. Gardens (Lotenhulle)
met een tuin in Deinze
Tuinwerken Wim Beliën bvba (Ham)
met een tuin in Ham

CATEGORIE

S
18

WI NN

U
RP

20

AA

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.

6

Guy Janssens Tuin- en landschapsarchitectuur (Kortenaken)
met een tuin in Sint-Truiden

Concept Gardens bvba (Sint-Katelijne-Waver)
met een tuin in Hofstade

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.
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.

GOUD

> 1000 M2

Tuinen Dendauw H. bvba (Meulebeke)
met een tuin in Heule
’t Groene Plan (Herenthout)
met een tuin in Heist-Op-Den-Berg
Philippe Haseldonckx Tiunarchitectuur (Brasschaat)
met een tuin in Brasschaat

CATEGORIE

JONG TALENT

Tuinaanleg en -onderhoud Jens Defloo (Koekelare)
met een tuin in Keiem
Tuinen MD (Zwevegem)
met een tuin in Bellegem
Tuinen Debie (Wijnegem)
met een tuin in Schilde

CATEGORIE

GROEN KLEURT

Tuinaanleg Festjens Johan (Hoeselt)
met een tuin in Dilsen-Stokkem
Tuinaanneming Olivier Schreurs (Rollegem-Kapelle)
met een tuin in Sint-Elooiswinkel
EMTC Tuinwerken bvba (Zoersel)
met een tuin in Elversele

4 | DE VLAAMSE TUINAANNEMER 2018-2019

GOUD

CATEGORIE TUINEN

< 250 M²

Een middeleeuwse tuin renoveren
vraagt evenveel vakmanschap en
geduld als de woning.

Een eeuwenoud
pareltje in de stad
Sint-Truiden kent een rijke culturele geschiedenis en in de
binnenstad zijn daar nog enkele architecturale pareltjes
van terug te vinden. Tuinaannemer Guy Janssens kreeg
de kans om de ommuurde binnentuin van een zestiende-eeuws huis in vakwerkbouw in een ‘nieuw’ kleedje te
steken. In samenspraak met de eigenaar kon hij dat realiseren vooraleer de woning volledig was gerestaureerd.

D

at de tuin omgeven is door hoge muren en enkel bereikbaar via
het middeleeuwse pand maande Guy aan tot enige voorzichtigheid
tijdens de werkzaamheden. Ook bij de voorbereidende grondwerken toonde hij zich als goede huisvader door de afgegraven grond niet te
laten afvoeren, maar te stockeren in containers voor later archeologisch
onderzoek. De achtertuin ligt half verzonken tegen de woning aan. Op
het gelijkvloerse niveau legde Guy een terras in granieten megategels
op tegeldragers. De minder charmante hoge bakstenen gevel van de bu-
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ren verborg hij deels achter enkele leiperen. Aan hun voet nestelen zich
de intens blauwe bloemen van kattenkruid. Waar ooit de oorspronkelijke
trap naar de hogergelegen achtertuin stond, plaatste Guy een moderne
metalen trap. Van daaruit legde hij een grindpad in een sierlijke boog naar
een oude, geknotte plataan. Brede buxuswolken en lage siergrassen zijn
er de groene metgezellen langs het pad. In het voorjaar steken goudgele
narcissen de kop op tussen de siergrassen. Enkele maanden later worden ze in hun bloei afgelost door IJslandse papavers.Tot de late zomer
tooien deze vaste planten zich met een mengelmoes van witte, gele tot
dieporanje bloemen die een lichte geur verspreiden. De blikvanger van
deze tuin is een uitgestrekte verhoogde waterpartij met overloop. De
zijkanten van het opstaande filtergedeelte werkte Guy zorgvuldig af met
steenstrips. Via een waterval loopt het gezuiverde water terug naar de
slanke waterpartij. Het water zorgt voor enige verkoeling en brengt leven
in de beslotenheid van deze kleine stadstuin die ongeduldig wacht op
zijn nieuwe bewoners.

GUY JANSSENS
TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR
Guy Janssens
Groenstraat 11
B-3472 Kortenaken.
T. +32 (0)497 26 74 22
info.guyjanssens@telenet.be
Ontwerp: Guy Janssens

ZILVER

CATEGORIE TUINEN

< 250 M²

Een driehoek
van genot

Al enige tijd speelden de eigenaars van een woning in Emelgem met de gedachte om hun tuin te laten restylen. Met de
opgroeiende kinderen leek een zwembad geen onhaalbare
kaart meer. Tuinaannemer Stijn Naeyaert tekende voor het
ontwerp en de aanleg. Hij maakte een leeftuin waarin hij het
hoekige perceel zelfs als troef wist uit te spelen.

A

Man, dat is pas leven
in die tuin van ons!

l bij de eerste schetsen waren de eigenaars laaiend enthousiast. Terwijl hun tuin aanvankelijk bestond uit een ruim grasperk met speeltoestellen voor de kinderen, kreeg nu het langverwachte zwembad een
glansrol toebedeeld. Met grote stapstenen in het gazon verbond Stijn het overdekte zonneterras achter de woning met het poolhouse achterin de tuin. Als
verhardingsmateriaal kozen de eigenaars voor een Egyptische kalksteentegel
met een warme, zuiderse uitstraling. Stijn omsloot het gazon vakkundig met
een combinatie van kleiklinkers en cortenstaal. Indringende blikken worden uit
de tuin geweerd door strategisch geplaatste leilindes. In hun schaduw legde
Stijn een verhoogd klinkerpad tot achterin de tuin. Ook het terras rond het
poolhouse is zwevend opgebouwd waardoor de tuin dieper toont. Hier kunnen
de eigenaars royaal genieten van sauna, bubbelbad of regendouche. Wuivende siergrassen, witbloeiende winterharde geraniums en wolkenformaties van
buxus geven de tuin een tijdloos groen cachet. Stijn Naeyaert stond in voor
alle verhardingswerkzaamheden en groenbeplanting. Voor de opbouw van poolhouse en zwembad liet hij zich bijstaan door gespecialiseerde vakmensen. Van
zodra de zon zich toont, kunnen de bewoners volop genieten van hun piekfijn
aangelegde en onderhouden feelgoodtuin.

TUINEN STIJN NAEYAERT
Stijn Naeyaert
Cloetbergstraat 13
B-8850 Ardooie
T. +32 (0)473 22 80 83
info@stijnnaeyaert.be
Ontwerp: Stijn Naeyaert
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BRONS

CATEGORIE TUINEN

< 250 M²

In mijn tuin voel ik me
als een vis in het water …
en niet alleen in het water!

De meeste dromen…
De verouderde tuin was een doorn in het oog van de eigenaars in Hofstade. Zij wilden meer warmte en gezelligheid
in hun achtertuin. Ook heerlijk genieten van weldoend
water stond hoog op hun verlanglijstje. Tuinaannemer
Nicky Daems pakte de situatie aan en gaf hun dromen
vaste vorm.

B

ij aankomst trof Nicky een tuin aan die zich liet opsommen als een
gazon met rondom haagplanten en een tuinhuisje tegen de achtergrens. Omdat de achtertuin enigszins haaks ligt ten opzichte van
de woning, was het uitzetten van het nieuwe ontwerp geen sinecure.
Nicky gebruikte verschillende materialen voor de paden en terrassen die
deze tuin rijk is. Langszij geeft polybeton een stevig zetje in de 21ste
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eeuw. Grote tegels uit imitatienatuursteen vormen het terras achter de
woning. Aansluitend vinden de bewoners een hardhouten vlonder als opstapje naar de zwemstraat. Meerdere zwemslagen brengen hen tot achterin de tuin, waar een tweede hardhouten vlonder hen opwacht. Langs
het water genieten de bewoners van de stemmige groenaccenten van
halfhoge siergrassen. Vakkundig geleide groenblijvende steeneiken en
hoge padoekwanden bieden er hen volstrekte privacy. Tegen de andere
perceelsgrens spant wintergroene klimop zich in om de grijze betonnen tuinschutting te doen vergeten. Hortensiastruiken en witbloeiende
zonnehoed (Echinacea purpurea ‘White Lustre’) zorgen voor variatie en
levendigheid in de beplanting. Nicky koos voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen, zodat de bewoners steeds zorgeloos kunnen genieten van zon, natuur en water.

CONCEPT GARDENS BVBA
Nicky Daems & Bart Sysmans
Kastanjelei 12 bus i
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
T. +32 (0)472 75 59 66
info@conceptgardens.be
Ontwerp: Verdé tuinarchitectuur

GOUD

CATEGORIE TUINEN

250 - 1000 M2

Bij hoog

en bij laag
Wie zich in Ronse, het hart van de Vlaamse Ardennen, aan
tuinaanleg waagt, weet dat hem grote glooiingen kunnen te
wachten staan. Menig tuinarchitect en -aannemer had zich al
de tanden stukgebeten op deze tuin. Frederik Oost daarentegen legde al zijn vakmanschap en stielkennis in de schaal om
de bewoners op maar liefst drie leefniveaus te bekoren.

V

anaf de straatkant moest hij al enkele meters hoogteverschil overwinnen om de lager gelegen woning en garage optimaal bereikbaar te
maken. Frederik vond in het stollingsgesteente basalt zijn metgezel
voor de aanleg van een brede, robuuste trap naar de voorgevel. Ook de oprit
liet hij met zachte knikjes in het gevlamde basalten oppervlak afdalen naar
de garage. Roestbruine lage keermuren in cortenstaal markeren de tuingrens.
Frederik gebruikte dit materiaal nog her en der in de tuin als kantopsluiting
voor de plantvakken, als opstapje naar het terras en zelfs als opbergkast voor
tuinmateriaal. Zowel links als rechts van het toegangspad geven siergrassen
rust aan de voortuin. Een houten pad tegen de voorgevel gaf Frederik het gezelschap van een luchtige strook siergrind in Franse dolomiet. In een hoek van
de woning vonden enkele steeneiken een houten podium om hun grilligheid te
tonen. Doorheen hun wintergroene bladeren is al een glimp te zien van wat de
achtertuin nog herbergt. Deze maakte Frederik bereikbaar via een brede trap
in dolomiet die in cortenstaal ligt vervat. In de steile achtertuin integreerde
hij twee leefniveaus die van elkaar gescheiden zijn door een lange, verhoogde
waterpartij in cortenstaal. Tegen de achtergevel plaatste hij een ruim zwevend
terras in basalttegels. Hiervoor hanteerde Frederik de principes van een daktuin, want onder dit terras aan huis ligt een koele kelder. Deze is bereikbaar via
een trap en een steile afdaling naast de waterpartij. De metershoge keermuren
zijn minutieus en met oog voor detail bezet met roestbruine steenstrips en
afgedekt met cortenstaal. Lichtstrips verlichten het pad naar beneden. Daar
ligt naast het grasperk een tweede zwevend terras in hardhout. Dat is half
omzoomd met siergrassen en deels overschaduwd door enkele solitaire steeneiken en krentenbomen. Tussen de beplanting koos Frederik voor lavakorrels
om het onkruid te onderdrukken en de grond van uitdroging te vrijwaren. Op
vraag van de eigenaars voorzag hij ook een uitgebreid verlichtingsplan dat met
schakelaars, maar ook vanop afstand te bedienen is. Door een uitgekiende
combinatie van materialen en decoratieve planten schonk Frederik de bewoners een tuin die hen op verschillende niveaus en in alle seizoenen uitermate
weet te bekoren.

FREDERIK OOST
Kleine Meiboomstraat 1
B-8750 Zwevezele
T. +32 (0)498 88 79 73
info@tuinenoost.be
Ontwerp: Filip Van Damme

12 | DE VLAAMSE TUINAANNEMER 2018-2019

Een leeftuin stond
voor ons letterlijk op
de helling, totdat we
Frederik leerden kennen.

ZILVER

CATEGORIE TUINEN

250 - 1000 M2

Het belangrijkste pluspunt van
onze tuin? Hier mag en kan je
helemaal stilvallen.

Geen uur zonder natuur
Voor het ontwerp en de aanleg van de tuin rond hun
nieuwbouwwoning in Bachte-Maria-Leerne gingen de
eigenaars te rade bij tuinaannemer Andrew De Sloover.
Voldoende privacy en een natuurrijke tuin was wat ze van
hem verwachtten. Maar ook de kinderen moesten nog
volop de ruimte krijgen om te kunnen spelen en ravotten.

A

ndrews eerste werk bestond erin de tuin, die zwaar had geleden
onder de verbouwingen, klaar voor aanleg te maken. Er lag immers veel puin, fel overwoekerd door onkruid. De voortuin sloot
hij af met een hoge haag en een brede hardhouten poort uit afrormosia.
Deze schuift naadloos tussen een dubbele haagrij van wintergroene hulst.
Een waterdoorlatende siergrind verharding biedt parkeerruimte aan meerdere wagens en wordt in het gareel gehouden door vakkundig geplaatste
kleiklinkerboorden. Tussen straatkant en parking vormen siergrassen en
enkele bloeiende hortensia’s een tijdloos groen kader om de voortuin.
Langszij komen de weelderig bloeiende bodembedekkers je tegemoet op
het klinkerpad dat naar de achtertuin leidt. Halfweg wordt het pad even
onderbroken door een klein terras in Belgische blauwe hardsteen. Ook hier
14 | DE VLAAMSE TUINAANNEMER 2018-2019

toont Andrew met een Romeins legverband een staaltje van zijn vakmanschap. Achter de woning kregen de bewoners een ruim, zuidelijk geörienteerd terras in Belgische blauwe hardsteen. Enkele lavendelwolken verspreiden er hun zuiderse parfum, terwijl een druivelaar zichtbaar geniet
van de warme weerkaatsing van de zonnestralen op de achtergevel. Nabij
de woning happen bloeiende borders een stukje uit het grasperk, dat naar
achteren toe breed opent. Een landelijke houten afsluiting markeert de
perceelsgrens zonder het zicht op de achterliggende weiden en bossen
te verstoren. Ook langs de rechterkant van de woning maakte Andrew de
tuin goed bereikbaar via een kundig gelegd klinkerpad tegen de zijgevel.
Achter de bebouwing loopt dit pad langs hoge leibomen en tussen brede
bloemenborders naar een houten bijgebouw. Bij regen of al te felle zon vinden de eigenaars er beschutting op een overdekt hardstenen terras. De
hond moet nog een eindje om als hij ’s nachts beschut wil slapen. Zijn hok
en uitloop vonden immers een plaats achterin de tuin. Zowel in voor- als
achtertuin plantte Andrew diverse meerstammige fruitbomen (o.a. appel
en mispel) als karaktervolle, solitaire blikvangers. Dankzij het uitgesproken open karakter van het ontwerp en de harmonieuze plantenkeuze van
Andrew vinden de bewoners steeds rust en geborgenheid in eigen tuin.

A.D.S. GARDENS
Andrew De Sloover
Nevelestraat 72
B-9880 Lotenhulle
T. +32 (0)472 78 98 34
andrew.de.sloover@telenet.be
Ontwerp: Erik De Waele

CATEGORIE TUINEN

250 - 1000 M2
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Op vakantie…
in eigen tuin!

‘Waarom vragen we geen tuinaannemer uit de buurt om onze tuin
een nieuw elan te geven?’ dachten de eigenaars van een huis in
Ham. Zo kwamen ze in contact met tuinaannemer Wim Beliën. Toen
ze hem hun plannen voorlegden, klikte het meteen. Hij vertaalde
hun vakantiegevoel naar een unieke tuin die vloeiend aansluit bij
de woning en zijn bewoners.

W

Je vindt ons
nog amper
binnen!

TUINWERKEN
WIM BELIËN BVBA
Wim Beliën
Genenbemdestraat 20A
B-3945 Ham
T. +32 (0)494 41 26 88
info@tuinwerkenwimbelien.be
Ontwerp: Wim Beliën
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im gaf de voortuin een uitgesproken groen karakter. Hij strooide er gul met
diverse snoeivormen van buxus, taxus en schijnhulst langs het kleiklinkerpad naar de voordeur en tegen de met porfier kasseien verharde oprit
en parking. Een witte wolk van hortensia’s ligt gevlijd tegen de voorgevel, terwijl
Wim een Japanse haagbeuk (Carpinus japonica) een centrale rol toebedeelde. Deze
solitair kreeg een bijenkorf snoeivorm en tooit zich met decoratieve bloeitrossen die
op hopbellen lijken. De smaakvolle, op maat gemaakte tuinverlichting die we ook in
de achtertuin aantreffen, creëert ’s avonds een aangename, warme sfeer. Naast de
woning leidt een vakkundig gelegd pad in oude kleiklinkers naar de achtertuin. Hier
schonk Wim de eigenaars zowel een overdekte zithoek in kleiklinkers als een zonneterras in blauwe hardsteen. Het eikenhouten bijgebouw biedt onderdak aan meerdere
functies. Naast carport en terrasoverkapping doet het ook dienst als technische
ruimte voor het aanpalende zwembad. Dat beschikt over een waterterras zodat de
bewoners ook kunnen zonnen onder water. Achter een tweede multifunctioneel bijgebouw kregen de kippen de ruimte om de pootjes te strekken. Een aangepaste beplanting van lage fruitbomen en bessenstruiken biedt hen de nodige beschutting bij al te
zonnig weer. Achterin de tuin kregen twee geboortebomen een nieuwe bestemming.
Het is er heerlijk toeven in de schaduw van hun bladeren. De borders langs het gazon
beplantte Wim met een ruime variatie aan bloeiende vaste planten en struiken die
kleurrijk de seizoenen volgen. Een verkwikkende zwempartij of gezellig tafelen op het
terras; het vakantiegevoel is steeds aanwezig.

GOUD

CATEGORIE TUINEN

> 1000 M2

Een sprong

in de toekomst
Zoals wel vaker gebeurt, komt bij de aankoop van een woning de tuin pas later in beeld. Ook in het West-Vlaamse
Heule bleek pas na de verbouwingswerken dat deze danig
verouderd en verwaarloosd was. Tuinaannemer Herwig
Dendauw baseerde zich op een bestaand tuinontwerp en
behield wat goed was, maar vernieuwde waar nodig.

T

en opzichte van de woning ligt de tuin enigszins verdiept. In de
brede afhellende grastalud aan het terras was slechts een smalle
trap voorzien om naar de dieper gelegen tuin af te dalen. Dit nodigde de bewoners niet echt uit om vaak het zwembad te gebruiken. Ook
het poolhouse tegen de achtergrens van het perceel stond er wat verlaten bij. In eerste instantie gaf Herwig de bewoners een nieuwe zwemervaring met een nieuw, in beton gegoten zwembad. Naast een handige
trap kreeg het ook een ietwat kortere lengte en een extra ligplaats net
onder het wateroppervlak. Ook het oude poolhouse ging tegen vlakte en
ruimde plaats voor een stijlvol bijgebouw in Franse eik. Bij warm weer
kunnen de bewoners op het ruime terras een verfrissend drankje tappen en heerlijk relaxen, maar ook wanneer de zon niet van de partij is,
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blijft het poolhouse ‘the place to be’ voor de eigenaars en hun vrienden.
Vlak achter de woning legde Herwig zeer vakkundig twee terrassen
aan in verouderde Belgische blauwe hardsteen. De brede treden waarop deze terrassen aansluiten, wenken uitnodigend om dieper in de
tuin te gaan. Wolkenformaties van groenblijvende heesters en sierlijke grasvlakken scheppen een intiem klimaat en zorgen er voor dat
de tuin ook in de winter volop zijn charmes behoudt. Verder plantte
Herwig meerdere karaktervolle meerstammige struiken, bloeiende
heesters en bloembollen om het voorjaar aan te kondigen.
Enkele jaren later namen de eigenaars opnieuw contact op met Herwig
omdat ze de beplanting tijdens de zomermaanden te druk en te warrig vonden. In samenspraak met een tuinarchitect verwijderde Herwig
alle bloeiende plantenborders, maar hij behield de groene struikmassieven. Hierdoor ontstond er o.a. plaats voor een extra grindterras met
een decoratieve, bladhoudende olijfwilg (Elaeagnus x ebbingei) naast
de woning. Met bloemborders die van lente tot herfst voor een steeds
wisselend, maar rustgevend decor zorgen, ligt de weg open voor intense tuinbelevingen in elk seizoen.

TUINEN DENDAUW H. BVBA

In onze tuin draait
alles om genieten,
in elke vorm.

Herwig Dendauw
Bosterhoutstraat 8
B-8760 Meulebeke
T. +32 (0)475 98 45 88
herwig@tuinendendauw.be
Ontwerp: Erik Dewaele / T. Callens
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CATEGORIE TUINEN

> 1000 M2

Feest-opden-Berg
De eigenaars van een statig herenhuis in Heist-op-den-Berg zagen
het groots, toen ze de eerste keer hun plannen en ideeën voor tuinaannemer Kris Buggenhout ontvouwden. Hij maakte voor hen een
animatiefilm waarin ze hun toekomstige tuin doorheen de seizoenen al konden bekijken. Met een puike afwerking en veel vakmanschap kregen ze een eigen paradijs om te koesteren.

O

mdat hij diverse putdeksels op verschillende niveaus moest wegwerken,
maakte Kris In de voortuin handig gebruik van verscheidene etages. Blauwe hardsteen en lage wintergroene hagen zetten de verschillende hoogtes uit, aangevuld met enkele oude fruitbomen en wintergroene bolvormen. Deze
wintergroene beplanting gaat er de dialoog aan met stevig in honingraatstructuren
vervatte grindvlakken. Langszij flankeert een metershoge gemetselde keermuur de
ruime oprit in blauwe hardsteen. Eenmaal voorbij de garage verandert dit pad in een
breed karrenspoor dat zich tot achterin de tuin strekt. Tegen de achtergevel van de
woning plaatste Kris een breed terras in Belgische blauwe hardsteen. Een hardhouten pad zorgt voor de aansluiting naar zwemvijver en poolhouse. De afwerking van
het hardhouten terras langs het water is smetteloos. De bewoners kozen niet voor
een klassiek zwembad, maar wel voor een hybride zwemvijver. Dat houdt in dat ze te
allen tijde kunnen kiezen om het water mechanisch, dan wel natuurlijk te zuiveren.
Met een simpele druk op de knop kunnen ze de natuurlijke filterzone loskoppelen van
het zwemgedeelte en het zwemwater opwarmen zonder het ecologische evenwicht
van de filterzone te verstoren. Achterin het poolhouse staat de uitgebreide filterinstallatie die zich enkel bedient van natuurlijke producten om het water zuiver te
houden. De Belgische blauwe hardsteen die zowel het zwemgedeelte als de filterzone afboordt, gaf Kris een speels en decoratief overloopgootje mee. De lichthellende
natuurlijke achtertuin maakte hij nog beter bereikbaar met enkele brede treden in het
glooiende graslandschap. Enkele lage borders van rododendron maken de aansluiting
op de achterliggende bosrijke omgeving compleet. Kris voorzag alle beplanting van
een druppelberegening en plaatste strategische grondspots zodat er ook ’s avonds
sfeervol kan worden bijgelicht.

‘T GROENE PLAN
Kris Buggenhout
Leibeeklaan 8
B-2270 Herenthout
T. +32 (0)499 10 07 17
info@groeneplan.be
Ontwerp: Kris Buggenhout
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Bij een eerste
aanblik
imponeert de
tuin, maar het
duurt niet lang
of je voelt je er
helemaal in thuis.

BRONS

CATEGORIE TUINEN

> 1000 M2

De rust en
geborgenheid
van het bos,
tot aan ons
terras.

Als het bos

je warm omarmt
Toen door de heraanleg van hun straat de parkeerplaatsen voor de deur verdwenen, kon een reactie van de eigenaars niet uitblijven. Ze vroegen aan tuinaannemer
Philippe Haseldonckx om in de voortuin voldoende parkeerruimte te voorzien. In eenzelfde beweging gaf hij ook
de zij- en achtertuin een grondige opfrisbeurt.

D

oor de doordachte combinatie van lage hagen, siergrassen en
vormsnoei in de voortuin creëerde Philippe een rustige, groene
omgeving die alle ruimte biedt om te parkeren en te manoeuvreren. Als ondergrond kozen de bewoners voor een zachtgrijze, waterdoorlatende grindlaag. Hoge vormgesnoeide bomen op stam markeren haast
achteloos de diverse parkeerplaatsen. Hun kruinen zitten stevig vervat
in metalen structuren die het onderhoud vergemakkelijken. Bij de aanleg
van de achtertuin baseerde Philippe zich op enkele kostbare en gekoes-
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terde ‘oudjes’. Een omvangrijke magnolia en een donkerbladige sierkers
bieden beschutting en schaduw aan het hardhouten bijgebouw achter
de woning. Lage wintergroene hagen omkaderen het nieuwe hardstenen
terras achter de woning. Van daaruit strekt een breed diepgroen grasperk
zich tot achterin de tuin. Langszij herschikte Philippe de bestaande beplanting tot organische groenvormen die de tuin een gezonde dynamiek
geven. Waar nodig vulde hij de beplanting aan met vormgesnoeide beukmassieven, rododendrons en paplaurier. Zo kreeg de achtertuin de allures
van een parktuin die perfect aansluit op de achterliggende bossen. Voor
de kinderen is het er heerlijk ravotten, maar ook de ouders vinden er rust
en geborgenheid. Tijdens de werkzaamheden plaatste Philippe achterin
de tuin een diepe grondwaterput. Zo beschikken de bewoners steeds
over voldoende water om de planten te besproeien. Dat niet alleen de familie zich goed voelt in de hernieuwde tuin, bevestigen de vele nestkastjes aan de bomen. In haast elk kastje piept een gevleugelde bewoner.

PHILIPPE HASELDONCKX
TUINARCHITECTUUR
Philippe Haseldonckx
Werverbos 16
B-2930 Brasschaat
T. +32 (0)479 89 15 80
philippe@haseldonckx.com
Ontwerp: Philippe Haseldonckx
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CATEGORIE

JONG TALENT

In groene
golven

Al enkele jaren was de verouderde en deels verwaarloosde tuin een
bron van ergernis voor de eigenaars uit Keiem. De brede coniferenhaag had haar beste tijd gekend en met kleine kinderen in de
familie moest de diepe en overwoekerde vijver plaats maken voor
een ruimer en veiliger speelgazon. Tuinaannemer Jens Defloo inventariseerde de wensen en gaf de tuin een verjongingskuur om u
tegen te zeggen.

J
JENS DEFLOO
Bisschophoekstraat 80
B-8680 Koekelare
T. +32 (0)497 73 53 22
info@tuinenjensdefloo.be
Ontwerp: Peter Duerinck
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Een kopje koffie en de
avondzon op het gezicht;
meer moet dat niet zijn!

ens verwijderde de achterliggende vijver en alle bestaande verhardingen en
planten. Ook de coniferenhaag ging voor de bijl zodat de tuin al veel ruimer oogde. In de voortuin koos Jens voor robuuste kandla grey platines als verharding
voor de weg naar garage en carport en het pad langszij. Deze combineerde hij met
oosterse blauwe kalksteen voor de toegangsweg naar de voordeur. Golvende hagen
van Portugese laurier en bolronde snoeivormen van schijnhulst geven de voortuin
een tijdloos karakter. In het vlakke gazon geeft een meerstammige sierappel extra
grandeur aan de voortuin, terwijl enkele geurende klimrozen tegen de zij- en voorgevel en lage siergrassen langszij de woning romantisch omkaderen. Achter een hoge
hardhouten poort bevindt zich de omsloten achtertuin. Hier vormen wintergroene
golvende struikmassieven het geraamte van de tuin. Een hoge haag en heidematten
schermen de blikken van nieuwsgierige voorbijgangers af. Elk seizoen krijgt kleur
door de doordachte combinatie van wit- en rozebloeiende vasteplanten in de borders.
Tegen de woning kregen de bewoners een ruim zonneterras in blauwe kalksteen.
Langszij kunnen ze op een intiem grindterras genieten van de avondzon. Op vraag van
de bewoners behield Jens het tuinhuis en maakte hij het makkelijk toegankelijk via
een sober grindpad. De grote vijver van weleer maakte plaats voor een ruim speelgazon. De eigenaars zijn Jens zeer dankbaar voor de nuttige ingrepen en het extra
ruimtegevoel dat hij hen gaf.

ZILVER

CATEGORIE

JONG TALENT

Zo blij dat we voor een
tuinaannemer kozen.
Die hebben vaak een
heel andere kijk en
superideeën.

Neen, geen moestuin!
Veel had het niet gescheeld of de eigenaars van dit perceel in het West-Vlaamse Bellegem hadden hun tuin omgetoverd tot een moestuin, maar de jonge tuinaannemer
Michiel Demeyere schotelde hen een totaal andere beleving voor in de vorm van een zwembad. Het bleek een
schot in de roos.

A

l enige tijd lag er naast de woning een stukje grond onbenut.
Concrete plannen hadden de bewoners niet, al kon de gedachte van eigen groenten en fruit wel bekoren. Toen het koppel in
gesprek ging met tuinaannemer Michiel Demeiere, ontstond het idee
om er een zwembad te installeren. Met de nodige branie en hulp van
specialisten ging Michiel aan de slag. Zowel voor de plaatsing van het
zwembad als bij de houtwerken liet hij zich bijstaan door een deskun-
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dige collega of familielid. Langs de straatkant zorgt een hoge houten
tuinmuur voor een gezellig en intiem cachet. Om redenen van veiligheid
kan de tuindeur enkel van binnenuit worden geopend. Privacy en sportief genot gaan hier trouwens hand in hand. In deze omsloten binnentuin neemt het met Aziatische natuursteen omrande zwembad immers
een prominente rol in. Door de opstaande randen ontstaat er extra zitruimte, wat handig meegenomen is tijdens een intiem tuinfeest. De
technische ruimte van het zwembad ligt kunstig verborgen onder een
breed hardhouten terras. Zowel het brede pad langs het zwembad als
het terras zijn kundig uitgevoerd in donkere hardsteen. Lage siergrassen en een buxushaagje omkaderen de waterkant, terwijl hogere siergrassen ruggensteun bieden aan het zonneterras achterin de tuin. Door
te kiezen voor Michiel voelen de eigenaars zich nu steeds als een visje
in het water.

TUINEN MD
Michiel Demeyere
Leopoldstraat 16
B-8550 Zwevegem
T. +32 (0)474 85 61 01
info@tuinenmd.be
Ontwerp: Michiel Demeyere (& klant)
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Mijn tuin …
mijn thuis

Nadat de woning een grondige opfrissing had gekregen, besloten de eigenaars dat ook hun tuin in Schilde een verjongingskuur kon gebruiken. Hiervoor legden ze hun lot in de handen van
familie. Tuinaannemer Sam Debie bleek een goede keuze. Hij bezorgde zijn zus een tuin waarin ze zich thuis kan voelen.

Z

owel in voor- als achtertuin verwijderde Sam diverse bomen. De exemplaren die hij behield, gaf hij een grondige verjongingssnoei. In de voortuin liet
Sam een knoestige oude fruitboom de dialoog aangaan met de strakke
woning. Strak en toch natuurlijk oogt het grasperk, waar een afgelijnd perk gelaten is voor een weelderige bloemenweide. Sam flankeerde de stevig gefundeerde
oprit uit betonklinkers met een lossere grindstrook en diverse lage plantvakken.
Langszij legde hij een grindpad dat uitgeeft op de achtertuin en vergezeld gaat
van een losse wintergroene hulsthaag. Kundig geplaatste flagstones geven het
terras achter de woning een robuuste uitstraling. Ook hier opteerde Sam voor
een losse hulsthaag om het terras en de omliggende plantenborders ongedwongen te omarmen. In de hoogte sieren karaktervolle solitaire bomen (o.a. grove
den) de lage ondergroei van o.a. siergrassen en lavendel. Via enkele traptredes in
flagstone bereiken de bewoners een uitgestrekt grasperk dat langs brede struikenborders tot diep in de tuin reikt. Het is er heerlijk flaneren langs de gevarieerde beplanting die elk seizoen weet te bekoren. Omdat de eigenaars weinig tijd
hebben voor het onderhoud van hun tuin, houdt Sam het gazon met regelmatige
maaibeurten in optima forma. Ook de tweejaarlijkse snoei van de sierstruiken en
bomen neemt hij voor zijn rekening.

Als je zelf niet
veel tijd hebt,
doet het deugd
dat ik zo kan
rekenen op mijn
lievelingstuinaannemer.
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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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GROEN KLEURT

Elke dag kunnen we ons
onderdompelen in een
levende meditatie.

Uit het land

van de rijzende zon
Al jaren omschreven de bewoners hun tuin in Dilsen-Stokkem als dertien in een dozijn. Al even lang droomden ze van
een tuin waarin hun Japanse bonsai ten volle tot hun recht
konden komen. Met een zeer gedetailleerd moodboard voor
een eigen Japanse tuin trokken ze naar tuinaannemer Johan Festjens, die al hun verwachtingen inloste en de Japanse symboliek tot leven bracht in voor-, zij- en achtertuin.

I

n de voortuin vinden we een overgang van west naar oost. Een combinatie van gerecupereerde buxusstruiken en bodembedekkers wordt
in de hoogte bijgestaan door een feestelijke boog van Albizia julibrissin. Langszij kunnen de bewoners een eerste rustmoment ervaren in de
zentuin. Door middel van een grondvlak met fijn geharkte kiezelstroken
en enkele karaktervolle rotsblokken komt het Japanse tuingevoel je tegemoet. Deze opstelling staat symbool voor het gevarieerde Japanse
landschap, met zijn eilanden in de zee. De beplanting rondom hield Johan
bewust sober door te kiezen voor opgesnoeide krentenbomen, de decoratieve bladeren van hosta in combinatie met groene bodembedekkers.
De bewoners vertellen dat ze er intense rust in vinden wanneer ze het
landschap opnieuw vormgeven en oneffenheden en vuil tussen de minutieus geplaatste kiezels en keien verwijderen.
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In de achtertuin vinden we alle typische elementen van een Japanse landschapstuin. Een welkomstboom spreidt zijn tak over het pad
dat om de centraal gelegen zwemvijver loopt. De bron van dit water
vertrekt vanuit een waterval in het oosten. Grote en kleine keien als
symbool van kracht vergezellen je langs het pad. Tevens doen enkele
grotere, afgevlakte exemplaren dienst als uitstalplaats voor de diverse bonsai die de eigenaars bezitten. In het voorjaar zorgen tal van in
wolk gesnoeide azalea’s voor een explosie van bloemen en kleuren in
de tuin. Voor de beplanting van de biofilter koos Johan voor Japanse
irissen die met hun paarsblauwe, afgeplatte bloemen in de vroege zomer hun meest sierlijke kant tonen. In het najaar creëren de Japanse
esdoorns een warm herfstgevoel. Lantaarns verlichten het pad van en
naar het achterliggende theehuisje. Daarnaast, omgeven door hoge
bamboestruiken, ligt een tweede zentuin. Hier wordt een buxus uit de
oude tuin langzaam omgevormd tot een karaktervolle eyecatcher. In
totaal besteedde Johan, samen met een stagiair, zes maanden aan
het ontwerp en de aanleg van deze tuin. Zowel de plantenkeuze als
het oog voor detail in de verhardingen en de aanleg van de zwemvijver
getuigen van een doorgedreven vakmanschap. De eigenaars zijn hun
tuinaannemer dan ook zeer dankbaar voor dit sfeervol en intiem stukje
Japan in eigen tuin.
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Azalea japonica

Phyllostachys nigra

FOCUS OP GROEN

Het vraagt veel inzicht en kennis van zaken om een realistische Japanse
tuin te ontwerpen en aan te leggen. Voor zijn plantenkeuze kreeg Johan
van de jury een perfect rapport. Alle juryleden waren unaniem lovend over
de inpassing van de planten die seizoensgetrouw een zeer eerlijk Japans
tuingevoel weergeven. We geven graag uitleg bij enkele van de in deze
tuin aangewende planten.
De meeste Japanse azalea’s (Azalea japonica) zijn winterhard, jaarrond groen en bloeien uitbundig in het voorjaar. De wetenschappelijke
naam ‘azaleos’ betekent ‘droog’, wat vermoedelijk betrekking heeft op
de houtige takken van de plant. Azalea’s houden van een goeddoorlatende, zurige grond. Er bestaan meer dan 150 variëteiten, van klein- tot
grootbloemig en enkel- of dubbelbloemig, en in kleur variërend van wit tot
paarsrood. Ideaal voor een Japanse sfeer in de tuin.
Wie Japan zegt, zegt bamboe. Toen bamboe pas geïntroduceerd werd in
onze contreien, was er nog te weinig geweten of te luttele aandacht voor
hun groeikracht. Tegenwoordig weten plantentelers je zeer goed te vertellen welke bamboesoorten woekeren en welke niet. In deze tuin koos
Johan voor diverse bamboevariëteiten die hij van een goede rizoombarrière voorzag. Iedereen wil toch graag zijn buren te vriend houden, niet?
Phyllostachys aureosulcata of reuzenbamboe is een grote wintergroene bamboesoort die tot acht meter hoog kan worden. Deze soort
groeit bossig en draagt lancetvormige lichtgroene bladeren, gecombineerd met helder- tot okerkleurige halmen. Deze bamboe woekert fel en
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ZILVER

Phyllostachis vivax ‘Huangwenzhu’

Phyllostachys aureosulcata

wordt dus best gecombineerd met een wortelbegrenzer. Reuzenbamboe
kan zowel als haagplant of als solitair worden aangeplant.
Phyllostachys nigra of zwarte bamboe heeft, zoals de naam al laat
vermoeden, pikzwarte stengels die mooi in contrast staan met het frisgroene bamboeblad. Deze woekeraar groeit snel en wordt tot zes meter
hoog. Om de stengel nog meer in de aandacht te zetten, kan je de onderste bladeren verwijderen. Zwarte bamboe groeit zowel in zon als in
halfschaduw en verkiest een lichtvochtige grond.
Phyllostachis vivax ‘Huangwenzhu’ is een woekerende reuzenbamboesoort met een zeer mooie tekening op de stengels. Tussen
de knopen zijn deze afwisselend glanzend groen en goudgeel gestreept.
Deze bamboesoort kan tot twaalf meter hoog worden en neemt wel wat
plaats in beslag. Let wel: in het eerste jaar na aanplant geef je best
regelmatig water.

TUINAANLEG
FESTJENS JOHAN
Johan Festjens
Melleveldstraat 29
B-3730 Hoeselt
T. +32 (0)476 56 52 18
johan.festjens@telenet.be
Ontwerp: Johan Festjens

Symfonie

in groen majeur
Enkele jaren geleden nam een koppel uit Sint-Eloois-Winkel
contact op met tuinaannemer Olivier Schreurs om hun tuin opnieuw vorm te geven. De achterliggende verwilderde waterpartij
mocht wijken, maar het bubbelbad bleef present. En dat alles in
een groene setting met een zweem van kleur. Al snel werd duidelijk dat Olivier voor hen de juiste vakman was.

I

n de voortuin toont hij zich een meester in groencompositie. De functionele
verharding naar zowel garage als voordeur ligt er smetteloos bij, maar het zijn
de planten die daar nog extra cachet aan geven. Olivier combineerde er wintergroene snoeivormen van schijnhulst met halfhoge siergrassen en zomerbloeiende vasteplanten. In de hoogte mogen een Chinese vernisboom (Koelreuteria
paniculata) en een sierappel de seizoenen kleuren. Ook in de achtertuin volgde
Olivier eenzelfde stramien. Wolken van schijnhulst vormen er het wintergroene
geraamte van de tuin, aangevuld met meerstammige sierbomen, bloeiende vasteplanten en siergrassen. Tussen de halfhoge beplanting in zij- en achtertuin
zorgen composities van kastanjehouten palen voor een ritmisch rustmoment.
Zowel het terras aan de woning, als het lichtjes verhoogde zonneterras achterin
de tuin liggen stevig vervat in donkere kleiklinkers. Een keermuur uit verlijmde
kleiklinkers achter het zonneterras oogt elegant en biedt bovendien extra zitplaatsen. Het aangename bubbelbad is kundig weggewerkt in een zee van groen.
De oorspronkelijke niveauverschillen wist Olivier vakkundig te overbruggen met
enkele doordachte traptredes. De bewoners missen hun oorspronkelijke vijver al
lang niet meer, want nu kregen ze meer ruimte om te genieten van elk seizoen.

Ken je dat gevoel van
een heerlijk betrouwbare
vriend? Dat is onze tuin.
Koelreuteria paniculata

Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’

FOCUS OP GROEN

Zowel in voor- als achtertuin is de beplanting een streling voor het oog.
Siergrassen, zomerbloeiers en wintergroene struiken zijn er perfect gecombineerd. Sommige planten zullen op termijn wel ietwat overheersen,
maar met een goede onderhoudssnoei is dat euvel snel verholpen. We
lichten er enkele planten uit.
De lampionboom (Koelreuteria paniculata) is een zeer decoratieve, vaak meerstammige boom die tot 15 meter hoog kan worden. Hij
heeft vele benamingen. Blaasjesboom, vernisboom of gele zeepboom zijn
er enkele van. Koelreuteria draagt dubbelgeveerde bladeren die in het najaar prachtig goudgeel tot oranje verkleuren. Daarnaast tooit Koelreuteria zich in de zomer met grote tuilen van gele bloemen. Deze ontwikkelen
zich tot papierachtige peulen in de vorm van een lantaarn. Uit de zwarte
zaden kan je nieuwe zaailingen kweken. Als solitair is Koelreuteria in elk
seizoen aantrekkelijk. Snoei verdraagt hij goed, al doe je er best aan de
wonden af te dichten met een wondafdekmiddel. Anders kunnen zich op
het dode hout zwammen ontwikkelen. Als volwassen plant kan hij goed
tegen hitte en kou.
Een meer dan waardig wintervast alternatief voor de aster is Kalimeris incisa, die in het Nederlands zomeraster of schijnaster wordt
genoemd. In tegenstelling tot de meeste asters is de zomeraster veel
sterker en goed bestand tegen meeldauw. Zowel qua ingesneden blad als
qua bloei- en groeiwijze lijkt Kalimeris sterk op de aster. De plant draagt
van juni tot september straalvormige bloemen. Deze zijn zachtblauw en
hebben een geel hart. Bijen en vlinders zijn er dol op. De variëteit ‘Alba’
is witbloeiend en komt mooi tot haar recht in een witte vasteplantenborder. Enkele andere bekende variëteiten zijn ‘Blue Star’ met blauwe
bloemen en ‘Charlotte’ die lilakleurige bloemen draagt. Ons inziens zal de
populariteit van deze plant in de tuin nog toenemen.
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Kalimeris incisa

Sesleria autumnalis

Siergrassen zijn populairder dan ooit. Ze ogen tijdloos, laten zich makkelijk combineren met andere vasteplanten en hebben in tegenstelling
tot de meeste bamboegewassen niet de neiging om te gaan woekeren.
Sesleria autumnalis of blauwgras is er eentje om te koesteren. Dit
kleine, polvormende siergras blijft ook in de winter groen. Het wordt tot
40 cm hoog. Blauwgras draagt smalle, lichtgroene bladeren die enigszins
ruw aanvoelen en later op het seizoen blauwgrijs tot geel verkleuren. In
het najaar verschijnen aan de plant bloeiaren die eerst groenig zijn en
na enige tijd zilverwit kleuren. Blauwgras verkiest een goed doorlatende
grond en een plekje in volle zon of lichte schaduw. Ook als bodembedekker is het een aanrader.
Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’, ook wel pijpenstrootje genoemd, is een siergras dat net als blauwgras als bodembedekker kan
worden gebruikt. Deze grassoort blijft eerder klein, maar vormt na verloop van tijd brede pollen. De bladeren zijn grijsgroen en kleuren mooi
strogeel in het najaar. Van juli tot oktober tooit deze plant zich met
prachtige paarsgroene bloeiaren. Ook als snijbloem of in droogboeketten
is dit siergras een mooie aanwinst.

TUINAANNEMING
OLIVIER SCHREURS
Olivier Schreurs
Rennevoortstraat 13
B-8880 Rollegem-Kapelle
T. +32 (0)472 58 78 44
info@tuinenolivier.be
Ontwerp: Studio Verde
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GROEN KLEURT

Wat een lumineus idee van de
tuinaannemer om een stukje voortuin
in de achtertuin te integreren.

Mag het wat

meer zijn?

Sommigen beschouwen de voortuin als het visitekaartje van hun woning. In Elversele was dat visitekaartje aan een herdruk toe. Het
grasperk miste grandeur en de haagplanten boden geen meerwaarde.
Voor een groene make-over contacteerden de bewoners tuinaannemer
Tom Thomas. Dat resulteerde in een vernieuwde zithoek en een natuurrijke voortuin die menig jaloerse blik steelt.

I

n de voortuin maakte Tom de verharding ondergeschikt aan de beplanting. Er loopt
een strak functioneel pad in blauwe hardsteen van straat naar voordeur, maar het
zijn de planten links en rechts van het pad die met alle aandacht gaan lopen. De voortuin houdt het midden tussen een weelderige prairietuin en een landelijke stadstuin.
Snoeivormen van buxus zorgen voor wintergroene oriëntatiepunten tussen de zomers
weelderig bloeiende vaste planten. In de hoogte spreiden enkele solitaire bomen hun
sierlijke takken over de voortuin. Omdat de bewoners klaagden over de weinige zitplek
in de achtertuin, besloot Tom om een deel van de voortuin in te palmen met een verzonken zithoek. Deze gaat verborgen achter een hoge houten schutting die een hapje
neemt uit de oorspronkelijke voortuin. Via enkele speelse raampjes in het houtwerk
houden de bewoners contact met de buitenwereld. Tom kleedde de zithoek aan met
blauwe hardsteen en verhoogde plantbakken tegen de zijkanten. Bamboe en diverse
schaduwplanten gedijen hier goed. Tom gaf hier zijn groene visitekaartje af en toonde
dat hij met enkele slimme ingrepen ook de tuinbeleving van de bewoners naar een hoger
elan kan stuwen.
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DE VLAAMSE TUINAANNEMER KAN U AL
DIT MOOIS VOORSCHOTELEN DANKZIJ DE
FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN

Sophora japonica

Astilboides tabularis

BEST-SELECT
resistente en duurzame nieuwigheden
binnen de sierboomkwekerij
Melle
info@bestselect.be
www.bestselect.be
CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV NEW HOLLAND
producent van land-, tuinbouw- en
constructiemachines met een
uitgebreid gamma compacte tractoren
Zedelgem
T +32 (0)50 25 31 11
infobenelux@newholland.com
www.newholland.com

Trachystemon orientalis

DCM - DE CEUSTER MESTSTOFFEN
organische meststoffen,
bodemverbeteraars, graszaadmengsels,
kwaliteitspotgronden en vijverproducten

Milium effusum ‘Aureum’

FOCUS OP GROEN

Bij het zien van deze voortuin kregen we een prairiegevoel. Dat komt door
de bloemrijke en natuurlijke uitstraling van de gekozen beplanting. Het
oogde zelfs een beetje wild, maar wees gerust dat Tom zeer doordacht
zijn planten koos. We halen er enkele uitblinkers uit die we hieronder
verder toelichten.

Milium effusum ‘Aureum’ of gierstgras is een van de weinige siergrassen die het met zijn gele bladeren ook goed doet in halfschaduw.
Deze zodevormende plant draagt prachtige goudgele overhangende bladeren die later in het seizoen groener kleuren. In juni-juli verschijnen aan
de plant sierlijk knikkende bloeiaren. Millium durft zich al eens verder
uit te zaaien. Vermeerderen kan door zaaien of door de graspol met een
spade te delen.

Sophora japonica of de Japanse honingboom of pagodenboom komt
oorspronkelijk uit Azië, waar hij populair is als tempelboom. Hij is familie van de vlinderbloemigen (Leguminosae) en bloeit in volle zomertijd.
Je moet wel even geduld hebben voordat deze boom een eerste keer
bloeit, want dat kan gemakkelijk tien jaar duren. De geelwitte hangende trosbloemen zijn een streling voor het oog. De bladeren hebben een
korte steel en zijn oneven generfd. Ze variëren in vorm van eirond tot
langwerpig met een stekelig uiteinde. De donkergroene bladeren worden
gelig in de herfst. De grijsgroene bast vertoont na verloop van jaren karakteristieke scheuren.

Trachystemon orientalis komt van nature voor in Oost-Europa en
Azië. De botanische naam is een samenstelling van ‘trachys’, wat ruw betekent en ‘stemon’ of ‘stema’ wat meeldraad betekent in het Grieks. De
plant houdt van lichtvochtige grond en gedijt onder deze omstandigheden zowel in zon als schaduw. Deze goede bodembedekker draagt ruwe,
frisgroene bladeren die ei- tot hartvormig zijn. Bij kneuzing verspreiden
ze een frisse komkommergeur. Trachystemon is een vroegbloeier die zich
in het voorjaar tooit met helderblauwe stervormige bloempjes op steel.

Astilboides tabularis is een uitstekende plant voor een niet te droge plek in halfschaduw. Hij groeit uit ondergrondse wortelstokken en
wordt tot anderhalve meter hoog. Astilboides is de ideale plant voor
langs de waterkant. Deze hoge bodembedekker is familie van Rodgersia (Saxifragaceae). Zijn Nederlandse naam ‘tafelblad’ dankt de plant
aan de grote, decoratieve, haast ronde bladeren die centraal op de
bladsteel staan. Tijdens de zomermaanden verheffen zich tussen de
bladeren hoge roomwitte geurende bloemen in trosjes op lange stelen.
Zowel blad als bloem zijn mooi te combineren met bamboe, siergrassen
en andere bladplanten.
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EMTC
TUINWERKEN
BVBA

Tom Thomas
Handelslei 114
B-2980 Zoersel
T. +32 (0)479 61 98 67
tom_thomas@outlook.be
Ontwerp: Tom Thomas

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

toeleverancier voor groenvoorziening,
tuin- en vijvercentra, tuinaanleg,
boomkwekerij		
Ruiselede/Mechelen/Munsterbilzen
T +32 (0)51 40 31 42
info@disaghorgroup.be
www.disaghorgroup.be
GREEN SUPPLY®
boomkwekerij en
groothandel planten
Gistel
T +32 (0)59 27 81 89
F +32 (0)59 27 68 38
info@greensupply.be
www.greensupply.be
www.plantenfordesigners.be

hét event voor de groenprofessional
Gent
HOUTMEYERS BVBA
boomkwekerijen
Eindhout-Laakdal
T +32 (0)14 86 74 00
F +32 (0)14 86 74 16
info@houtmeyers.be
www.houtmeyers.be
ICL SPECIALTY FERTILIZERS
productie en verkoop van gecontroleerd
vrijkomende, wateroplosbare en langzaam
werkende meststoffen
Heerlen (NL)
T +31 (0)418 655 770
F +31 (0)418 655 785
info.benelux@icl-group.com
www.icl-sf.com
LIMAGRAIN BELGIUM - ADVANTA
uw partner voor professionele
gazonzaden en veldbloemenmengsels
Avelgem - Kerkhove
T +32 (0) 55 39 02 21
info@limagrain.be
www.advantaseeds.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
MERCEDES GROEP VDH
erkend concessiehouder
Mercedes-Benz Cars/Vans/Trucks
Herentals/Mol/Diest
T +32 (0) 14 25 70 25
info@groepvdh.be
www. groepvdh.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
SOLITAIR
kwekerij van karaktervolle planten, haagstructuren in grote maten, hoog- en meerstammige
solitairs, strak gesnoeide vormen…
Loenhout
T +32 (0)3 313 95 99
F +32 (0)3 313 61 85
info@solitair.be
www.solitair.be
STONE NV
natuursteen
Olsene
T. +32 (0)9 338 91 11
F +32 (0)9 388 91 13
olsene@stone.be
www.stone.be
STONE&STYLE BY EBEMA
bestratingsmaterialen in beton
Zutendaal/Rijkevorsel
T +32 (0)89 61 00 11
F +32 (0)89 61 31 43
info@stone-style.be
www.stone-style.be
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
WALFiLii
stijlvolle plantenbakken, vuurschalen en
waterelementen
Hoevenen
T +32 (0)3 605 18 84
sales@walfilii.be
www.walfilii.be

MET DANK AAN ONZE HOOFDSPONSORS

Hoogwaardige meststoffen voor professionele tuinaanleg en groene ruimten
(privé en openbaar)
Deinze
T +32 (0)497 58 89 31 | F +32 (0)9 386 77 13
jo.verschueren@compo-expert.com | www.compo-expert.com

by vetrabo

Garden Dream by VETRABO focust op tuinhuizen, carports
& garages op maat en met het juiste doel voor ogen:
bergruimte voor tuingereedschap, stalling voor wagens of
fietsen, relaxen onder een overkapping…
Van ‘organiseren’ tot ‘relaxen’ in de tuin, voor alles hebben
zij dé oplossing!

Sint-Gillis-Waas
T +32 (0)3 727 12 50 | F +32 (0)3 727 12 59
info@vetrabo.be | www.vetrabo-gardendream.be

In 1975 bescheiden begonnen met 1.5 ha kwekerij en
inmiddels uitgegroeid tot een 80 ha grote internationale
boomkwekerij geleid door Mariëlle Mentens en haar man Bart.

Boomkwekerij
Mentens
Boomkwekerij Mentens

Specialisaties: haagstructuren in grote maten
vormsnoeiplanten - karaktervolle solitairen
en - bomen - bijzondere exemplaren

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

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

