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BEWIJZEN HET:
EEN TUIN IS KEIHARD GENIETEN!

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

W

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

H

et promotieproject “De Vlaamse Tuinaannemer”
werd 18 jaar geleden opgericht om het beroep van
tuinaannemer op de kaart te zetten. Het project
steunt op een enthousiaste werkgroep die bestaat uit afgevaardigden van alle Vlaamse tuinaannemersverenigingen.
Jaarlijks organiseert de werkgroep een wedstrijd waaraan
alle professionele tuinaannemers kunnen deelnemen.
De verschillende categorieën zijn ‘Tuinen kleiner dan
250 m²’, ‘Tuinen tussen 250 m² en 1000 m²’, ‘Tuinen groter
dan 1000 m²’, ‘Jong talent’ en ‘Groen kleurt’. De laatste
categorie beloont projecten met speciale aandacht voor
beplanting, zoals het gebruik van exclusief groen, bijzondere combinaties of groenbehoud.
Alle projecten worden eerst beoordeeld op aanleg en
onderhoud. Daarna bepaalt een zeskoppige jury onder het
voorzitterschap van groenauteur en radiopresentator Ivo
Pauwels de winnaars. De jury telt verder nog drie vaste
leden: tuin- en landschapsarchitect Francis Broos, botanicus/auteur Harry van Trier en boomkweker Henk van Beek
voor de extra groene touch. De twee wisselende juryleden
zijn tuinaannemers die al meermaals laureaat waren,
Bart Monbaliu en Stijn Phlypo. De winnende tuinen die je

il je graag een open tuin, met veel
speelruimte? Of net een beschermende tuin, die voor privacy zorgt?
De tuinaannemer laat de verschillende
functies van je tuin mooi aan bod komen. Een
ecologische tuin, een Japanse tuin of een
strakke tuin … Je tuinaannemer kan in elke
specifieke situatie de haalbaarheid inschatten.
Hij weet hoe hij eraan begint en vooral: hoe
het evolueert. En zo geniet jij binnen de kortste
keren van een tuin die het doet zoals jij wil.
Een tuin bloeit pas helemaal open als hij mooi
onderhouden wordt. Met z’n tuinkalender
biedt de tuinaannemer je de perfecte tool om
te weten wat je zelf kan doen en wat je beter
aan hem overlaat.
Bovendien kan je de aanleg van een tuin
ook spreiden in de tijd: in dat geval voegt
je tuinaannemer elk jaar een aantal nieuwe
elementen toe. In feite zoals je dat met de

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. 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.

renovatie van een huis kan doen, kamer per
kamer. 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.

Je tuin is keihard genieten

Ga gerust eens kijken op tuinaannemer.be: je
vindt er alle tuinaannemers in je buurt. Wie je
ook kiest, ze zorgen er stuk voor stuk voor dat
je tuin keihard genieten wordt.

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

BELGISCHE FEDERATIE GROENVOORZIENERS
www.groenvoorzieners.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

ONZE MEDIAPARTNERS:
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BEST-SELECT BELOONT BIJZONDER PLANTENGEBRUIK
Meer dan ooit drukken we onze tuin nauw aan het hart. Het
is een oase van groen waarin we kunnen ontsnappen aan de
dagelijkse sleur. Je tuin is als een spiegel van je innerlijke zelf
waarmee je anderen toont hoe je zelf in het leven staat, maar
hij heeft ook een eigen willetje, gedicteerd door o.a. bodem,
grootte, klimaat … Een uitgebreide plantenkennis is dan ook
een must bij de Vlaamse tuinaannemer. Maar het lef om die
kennis verantwoord in te zetten in een vernieuwend experiment, ontbreekt wel eens bij tuinaannemers (en -architecten).
Ze kiezen voor standvastige zekerheid, voor planten die hun
deugdelijkheid hebben bewezen en niet zullen teleurstellen.
Nochtans komen er jaarlijks nieuwe variëteiten op de markt,
sterke planten met uitzonderlijke eigenschappen en een
goede resistentie tegen ziekten en plagen.
De coöperatieve vennootschap BEST-select heeft zich tot
doel gesteld deze nieuwigheden onder een gemeenschappelijk label op de markt te brengen en aan te prijzen. Al meer
dan 10 jaar werkt BEST-select hiervoor samen met het
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Melle
en met een twintigtal Vlaamse sierboomkwekerijen. De nadruk ligt op resistente, duurzame cultivars met een attractieve
uitstraling. Zo zagen al 17 nieuwe cultivars het levenslicht
onder het uniforme BEST-selectlogo. Enkele voorbeelden
zijn Hydrangea paniculata 'Pinky Winky', H. p. ‘Bobo’, Rosa
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‘André Brichet’, R. ‘Cera’, Malus ‘Red Obelisk’ en Ligustrum
japonicum ‘Green Century’.
In het kader van de wedstrijd van de Vlaamse Tuinaannemer
reikt BEST-select een prijs uit aan die tuinaannemer die in
zijn plantenkeuze een stapje verder durft te gaan dan het
traditionele, die durft te kiezen voor bijzondere en soms
zeldzame exemplaren.

2014-2015

CATEGORIE

Dit jaar gaat de BEST-selectprijs naar Watelle BVBA dat
geleid wordt door vader Jef en zonen Pieter en Dries.
Zij kozen o.a. voor: Ilex aquifolium 'Limsi', Juglans regia,Buxus
sempervirens 'Rotundifolia', Hydrangea serrata ssp. yezoensis 'Veerle', H. aspera 'Mauvette', H. paniculata 'Limelight',
H. p. 'Pinky Winky', H. p. 'Wim's Red', Stephanandra incisa
'Crispa', Chimonanthus praecox, Luzula sylvatica, Fothergilla
alnifolia, Myrica pensylvanica, M. gale, Euonymus planipes,
Colutea arborescens, Cornus officinalis, Rosa 'Matchball',
R. 'Madame Hardy', R. 'Gipsy Boy', R. 'Duchesse de
Montebello', R. 'Aspirine', R. 'White Fleurette', Albizia julibrissin, Ficus carica, Diospyros kaki, Heptacodium miconioides,
Staphylea pinnata, Cydonia oblonga, Malus baccata 'Street
Parade', Ribes uva-crispa 'Pax', Ribes 'Josta', Muckdenia,
Echinacea purpurea, Echinops 'Veitch’s Blue', Amsonia en
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock’.

< 250 m2

GOUD

Arte Verde (Zottegem)
met een tuin in Kerksken (Haaltert)

ZILVER BVBA Cobbaert (Wulpen)
met een tuin in Koksijde

250 – 1000 m2

6
8

BRONS BVBA Provoost-Ostyn (Zarren)
met een tuin in Gistel

10

GOUD

Duo Verde (Brasschaat)
met een tuin in Merksem

12

ZILVER Tuincreaties Alain Dor (Hasselt)
met een tuin in Leuven

14

BRONS Vanhaverbeke Koen BVBA (Oeselgem)
met een tuin in Meulebeke

16

GOUD

18

1

> 1000 m2
2

1. De Perzische slaapboom (Albizia julibrissin) is niet volledig
winterhard, maar op een zonnige, beschutte plek tooit hij zich
jaar na jaar weer met prachtige exotische bloemen die lange,
zachte meeldraden hebben.

"Jong talent"

2. Hydrangea serrata ‘Veerle’ blijft compact en groeit langzaam.
Met zijn mooie schermvormige bloemen en herfstverkleuring
vraagt hij een beschutte standplaats in halfschaduw.

© H. van Trier
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3. In tegenstelling tot de populaire Hydrangea arborescens
‘Annabelle’ heeft de H. paniculata ‘Limelight’ (pluimhortensia)
stevige takken en twijgen die niet buigen na een stevige regenbui of windvlaag.

"Groen kleurt …"

4. De opvallende witte bloemtrossen van Hydrangea ‘Pinky
Winky’ krijgen tegen het midden van de zomer een zachtroze
blos en verkleuren naar de herfst toe volledig rood.

Tuinen Bert Daenekindt (Moeskroen)
met een tuin in Marke

ZILVER BVBA Snaet (Balegem)
met een tuin in Sint-Martens-Latem

20

BRONS BVBA Peter Ons (Kerkom)
met een tuin in Kumtich

22

GOUD

24

Guerill (Schilde)
met een tuin in Lochristi

ZILVER Gesnoeid (Paal)
met een tuin in Meldert

26

BRONS Tuinen Stijn Naeyaert (Izegem)
met een tuin in Izegem

28

GOUD

30

Watelle BVBA (Sijsele)
met een tuin in Sijsele

ZILVER Cools Tuinaanleg (Essen)
met een tuin in Essen

4

33

BRONS Tuinarchitectengroep E.C.O. BVBA (Nieuwerkerken) 36
met een tuin in Wetteren
© H. van Trier
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H

et perceel kende heel wat hoogteverschillen en was
moeilijk te bereiken. Frederik herschikte alle grond
om te eindigen op twee niveaus. Vlakbij de woning
plaatste hij een verhoogd terras in megategels dat hij vakkundig via metalen roosters verbond met het lagere tuindeel. De
aanwezige beplanting verving hij door onderhoudsvriendelijke
bodembedekkers (Geranium ‘Rozanne’), hoge siergrassen en
een solitaire kornoelje. Vanop het terras kijken de bewoners uit
op een kraakheldere koivijver. Frederik plaatste twee onafhankelijke zuiveringsinstallaties die het water in tiptop conditie houden.
Langs drie inox leidingen buigt het water over het kiezelpad
om zacht bruisend in de vijver uit te lopen. Om de opvallende
prefabmuren in de tuin te krijgen, zette Frederik een hoge kraan
in. Eenmaal ter plaatse bezette hij ze met een lichtkleurige
sierpleister. Met halfronde eilandjes van siergrassen verzachtte
Frederik de ritmische vlakken die waren ontstaan. De witte
kleur van deze scheidingswanden harmonieert perfect met de

GOUD < 250 m2

zandkleurige kiezelstenen en het lichte hardhout van de berging.
Ze weerkaatsen elke zonnestraal en brengen zo de bewoners in
een oogwenk in vakantiestemming. Achteraan voorzag Frederik
een knusse zithoek nabij de tuinspa die kunstig in ipé hardhout
zit vervat. Genietend van een verkwikkende massage kunnen
de eigenaars hier in alle rust een streepje muziek beluisteren of
een filmpje kijken op het beeldscherm dat ze dan tevoorschijn
toveren van achter schuivende houten panelen. De berging
kreeg eenzelfde hardhouten afwerking als de flankerende
tuinmuur wat het gevoel van eenheid nog verhoogt. Achterin
de berging kunnen de eigenaars in alle privacy genieten van
een frisse tuindouche. Robuuste hardhouten palen houden de
schaduwdoeken boven het terras stevig in het gareel. Langs
het terras verwerkte Frederik RGB ledstrips tegen de wand. Ook
de koivijver kunnen de eigenaars vanop afstand hetzelfde kleurtje aanmeten. Voor chaos hoeven ze echt niet meer te vrezen.
Genieten staat hier weer bovenaan op de kaart.

GENIETEN ZONDER
EEN DRUPPELTJE ZWEET
Wanneer je geen groene vingers hebt of gewoon niet de
tijd vindt om de tuin te onderhouden, loert chaos om de
hoek. Hoog tijd vonden de bewoners om tuinaannemer
Frederik De Vos onder de arm te nemen. Hij luisterde
aandachtig naar hun verzuchtingen en zette genieten in
hun tuin weer op de eerste plaats.

ARTE VERDE
FREDERIK DE VOS
(ontwerp: Frederik De Vos & Vincent Van den Abeele)
Sint-Goriksstraat 80, B-9620 Zottegem
M +32 (0)479 51 07 16, info@arte-verde.be
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ZILVER < 250 m2

MIJN TUIN
STAAT ME BEELDIG!
Henk en zijn vrouw legden een wel zeer bijzonder eisenpakket voor aan tuinaannemer Christophe
Cobbaert. Hij moest vier marmeren beelden en enkele olijven in pot een plekje geven op een
zeer compacte ruimte. Christophe slaagde hierin wonderwel en vond zelfs nog een plaatsje voor
een waterpartij.

L

angs de straatkant liet Christophe volop ruimte voor de
wagen. Het zicht naar de zijtuin schermde hij af met
steenkorven. Deze vulde hij – in enkele maatjes groter
weliswaar – met dezelfde Franse dolomiet als de extra parking
voor de woning. Het brede schuine toegangspad in grote
Chinese arduintegels deelde hij op met een strak plantenvlak.
Niets laat uitschijnen dat achter de zelf ontworpen tuinpoort en
slanke steenkorven natuur en cultuur zich in een harmonieus
huwelijk vonden. Een kleiklinkerpad leidt langs de woning naar
de blikvangers van deze tuin: vier marmeren beelden. Ze staan
er op een sokkel centraal in het water tegen een halfhoge
achterwand van cortenstaal. Ook vanuit de woning hebben
Henk en zijn vrouw steeds zicht op hun gespeelde grimassen. Inox spuitmonden tussen de beelden leiden het water na
filtering terug in de siervijver. In de hoogte zorgen leibomen voor

8

extra privacy terwijl lage siergrassen het grondplan toedekken.
Achterin kan het koppel van de zon genieten vanop een verzonken zithoek. Christophe werkte de hoogteverschillen met
het achterliggende perceel vakkundig weg achter een stevige
constructie van betonnen keermuren die hij bekleedde met
hardhout. Een op maat gegoten betonnen trap verbindt dit
terras met het half overdekte tuinterras op gelijke hoogte met
de leefruimte. Christophe gebruikte hiervoor identieke blauwe
hardstenen tegels om de eenheid tussen binnen en buiten te
versterken. De ruimte onder het terras richtte hij in als tuinberging. Zo heeft Henk achter de houten schuifdeuren alle ruimte
om tuin- en hobbyspullen weg te bergen. Elke zithoek kreeg
stemmig geïntegreerde lichtpunten en is verrijkt met beeldende
kunst. Hoe klein deze tuin ook oogt, cultuur en natuur houden
elkaar hier perfect in evenwicht.

DE VLAAMSE TUINAANNEMER
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BVBA COBBAERT
CHRISTOPHE COBBAERT
(ontwerp: Christophe Cobbaert)
Willibrordusstraat 4A, B-8670 Wulpen
M +32 (0)494 99 21 26, info@botaniek.com
2014 · 2015
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BRONS < 250 m2

WAT IK MIS OP VAKANTIE?
MIJN TUIN!

Na jaren van hard werken kon eigenaar Marc eindelijk op pensioen. Tuinaannemer Tom Ostyn kreeg
van hem de opdracht om zijn tuin onderhoudsvriendelijker te maken en aan te passen aan zijn
rustige, oude dag. Tom tekende en realiseerde voor hem en zijn familie een attractieve tuin waarin elk
seizoen mooi tot zijn recht komt.

D

e voortuin typeert zich door een bonte verzameling
witbloeiende vaste planten en heesters in combinatie
met buxuswolken en bodembedekkers. Voor de
woning splitst de oprit in Aziatische blauwe hardsteen zich
op in een wandelpad dat in een breed gebaar om de woning
buigt. Een bestaand vijvertje verving Tom door drie moderne
inox waterelementen die opborrelen tussen de keien. Enkele
haagbeukzuilen en een meerstammige Parrotia persica temperen de harde zomerzon. Langszij houdt een grote gietijzeren
poort ongewenste bezoekers buiten. In de achtertuin biedt een
halfhoge rode beukenhaag beschutting aan het terras. Het
gezin heeft er zicht op een organisch gevormde graspartij die
enkele stevige rotsblokken als blikvangers meekreeg. De kleinkinderen zijn er alvast verzot op. Ze springen van het ene naar
het andere rotsblok of gooien vanop hun natuurlijke ‘verhoogje’
met de bal naar elkaar. Aan het oog onttrokken staat naast het
grasperk een roestbruine tuinbank, het ideale plekje om de
tuin vanuit een ander perspectief te bekijken en heerlijk weg
te dromen. Langszij liet Tom plaats voor een klein moestuintje
en een verhoogde serre. Hier tafelen Marc en zijn vrouw al bij
de eerste zonnestralen, genietend van de natuurpracht die hun

10

tuin jaarrond typeert. In de serre en het moestuintje kan Marc
zijn groene vingers volop laten kriebelen. De moestuin krijgt
beschutting van geleid fruit; achteraan in de hoogte, vooraan
houdt een lage leiconstructie van perenbomen de groenten in
het gareel. Groenblijvende varens, buxuswolken, siergrassen
met rode accenten (Imperata cylindrica ‘Red Baron’) en een
opvallend geschoren haag geven ook ’s winters structuur aan
de tuin. Tegen de achtergrens plaatste Tom een ruim tuinhuis
dat het koppel zowel als opslagruimte als als werkruimte benutten. Omdat Marc en zijn vrouw de woning deels met een houtkachel verwarmen, voorzag Tom ook een opslagruimte waarin
droog en vers hout van elkaar gescheiden kunnen worden
opgeslagen. Beide gebouwen liet hij mooi harmoniëren mooi
door het gebruik van identieke materialen en dakbedekking.
Her en der in de tuin kan het koppel het avondlijke buitenleven
oplichten met tuinspots en accentverlichting. Alle verlichting in
de tuin kunnen ze bedienen met enkele klikken op de knoppen
van de afstandsbediening. Ook de waterschaal aan het terras
en de waterelementen in de voortuin borrelen op commando.
Kortom, deze groene tuin biedt alle garanties voor Marcs
rustige, oude dag.

DE VLAAMSE TUINAANNEMER
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BVBA PROVOOST-OSTYN
TOM OSTYN
(ontwerp: Tom Ostyn)
Amersveldestraat 229, B-8610 Zarren (Kortemark)
M +32 (0)474 61 04 62, tom@provoost-ostyn.be
2014 · 2015
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H

et antwoord van Jeroen was kort, maar krachtig.
Hij trok in rechte lijn een kleiklinkerpad tussen beide
gebouwen. Zorgvuldig gesnoeide buxushagen,
sierheesters en klimrozen flankeren het kunstig gelegde
pad. Achteraan accentueerde hij de ronde vormen van het
overdekte terras met golvende buxushagen. Een leuk detail
voor Karl en zijn gezin is dat Jeroen deze hagen in oplopende
hoogte snoeide om zo extra dynamiek aan het hagenspel
te geven. Tegen de lange achterwand vindt hij volop ruimte
om hout te stockeren. In zijn ontwerp en materiaalkeuze

GOUD 250 – 1000 m2

sloot Jeroen zo nauw mogelijk aan bij de ecologische
keuzes van het gezin: duurzame kleiklinkers van Van de
Moortel, onbehandeld en onderhoudsvrij cederhout voor
de ondersteuning van de klimrozen, en wintergroene buxus
die een tijdloze klasse uitstraalt. Op termijn krijgt Karl ook
het andere aanpalende huis in handen. Jeroen anticipeerde
slim op deze uitbreidingsplannen door alvast het nieuw in te
palmen perceel op te nemen in zijn tuinplan. Zo kan de hoge
haag van de buren tegen de vlakte om de tuin in een nieuw
daglicht te plaatsen.

ONTSNAPPEN AAN
ALLE DRUKTE

Toen Karl, eigenaar van een herenhuis
langs een drukke baan, de kans kreeg
om het aanpalende pand te kopen, deed
hij zichzelf de lommerrijke tuin cadeau.
Zijn nieuwe aankoop richtte hij in als
oase van wellness met binnenzwembad,
sauna, bar en overdekt terras. Aan
tuinaannemer Jeroen Verheyen vroeg
hij de snelste groene verbinding tussen
werk en ontspanning.

DUO VERDE
JEROEN VERHEYEN
(ontwerp: Jeroen Verheyen)
Van de Wiellei 162, B-2930 Brasschaat
M +32 (0)474 57 88 82, info@duoverde.be
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ZILVER 250 – 1000 m2

EEUWENOUD,
SPRINGLEVEND
De trotse eigenaars van een 17de-eeuwse woning aan de rand van Leuven rekenden na een lange
verbouwing op het inzicht en de kunde van tuinaannemer Alain Dor en zijn dochter Charline om hun
ommuurde tuin een nieuw elan te geven. Alain zette zijn schouders onder het project en creëerde
een duurzame tuin die de sfeer van vervlogen eeuwen ademt en toch volop modern comfort biedt.

A

anvankelijk was het ommuurde perceel enkel een opgaande helling, weg van de woning. Om meer leefruimte
te hebben, deelde Alain de tuin op in drie niveaus. De
hoogteverschillen ving hij op door solide keermuren die hij aan
het oog onttrok met lage wintergroene taxushaagjes. Vlakbij de
woning kreeg deze familie een breed hardstenen terras. Dat
toeft deels in de schaduw van een bestaande notenboom.
Bij het afvlakken van het terrein kwamen enkele wortels aan
het oppervlak. Alain trok ze een jasje van kastanjehouten
vlechtwerk aan zodat niemand er zich aan stoort. Vanuit de
werkkamer brengt een rustiek eikenhouten pad de bewoners
langs enkele treden naar een tweede niveau. Op hun weg
overbruggen ze via houten vlonders een strakke waterpartij
die doorheen het grasperk schrijdt en aan het uiteinde varens
en schaduwplanten als omkadering kreeg. Het eikenhouten

14

pad sluit aan op een overdekt terras achterin de tuin, voor dit
gezin de perfecte locatie bij regenweer of wanneer de avond
valt. Ritmisch over het grasveld verspreidde Alain natuurlijke
vlechtmanden die hij beplantte met zilvergroene kruiden. Op
dit tussenniveau, midden in het groen en badend in de zon ligt
een tweede eikenhouten terras. De verweerde muren dienen
als steun voor leifruit en enkele zomerbloeiende klimplanten.
Op het hoogste niveau koos Alain voor een informeel kiezelpad
dat de brede poort met de berging verbindt. Een ritmisch
ensemble van witte moerbeien tempert het zonlicht voor de
hortensia’s aan hun voeten. De oude waterput centraal in de
tuin deed het al eeuwen goed en mag nog jaren zijn diensten
bewijzen. Deze Leuvense familie is in de wolken met haar
stadstuin die de slogan van de universiteitsstad in elk detail
weerspiegelt: eeuwenoud, springlevend.
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BRONS 250 – 1000 m2

RUIMTE,
RUST EN RELAXEN …
Onze tuin moet anders en beter kunnen, dachten Stefaan en zijn vrouw. Het onderhoud van het
grasperk en de omringende hagen liet te weinig tijd om echt te genieten. Het koppel ging te rade bij
hun tuinarchitect die hen een origineel ontwerp voorlegde. Om de laatste twijfels van tafel te vegen
vroegen ze een tweede opinie aan tuinaannemer Koen Vanhaverbeke. Hij wist hen te overtuigen met
een aangepast, strak ontwerp met een uitgesproken vakantiegevoel.

D

e voortuin dankt zijn strakke uitstraling voornamelijk
aan de verharding uit Aziatische blauwe hardsteen.
Enkele plantvakken met groenblijvende hagen, pluimhortensia’s, buxusbollen en een solitaire kurkeik breken het
harde grondplan. Langs de woning kunnen Stefaan en zijn
vrouw de wagen veilig en droog bergen onder een houten
carport. Eventueel regenwater vloeit weg via een ingenieuze
grindvoeg langszij. Ondanks de hoge houten schutting die de
tuin omkadert, oogt hij toch opvallend open en rustgevend.
Terwijl voorheen gazon de hoofdmoot uitmaakte, beschikt
het gezin over een moderne loungetuin met centraal terras
en enkele verharde paden die Koen handig afwisselde met
lossere kiezelstroken. De achterliggende langgerekte houten
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bank en het grote arduinen terras nodigen steeds uit tot gezellig tafelen en loungen onder vrienden. Lage taxushagen en
-kegels en bloeiende struikenborders brengen rust en geven
de tuin jaarrond structuur. Tegen een elegante leiboomstructuur staan onderhoudsarme kurkeiken opgesteld. Achter hun
zilvergrijze bladeren genieten Stefaan en zijn vrouw van alle
privacy. Tussen de beplanting zorgen twee inox waterschalen,
een eigen ontwerp, voor een gemoedelijke sfeer. Bij slecht
weer kan het koppel nog steeds volop van de tuin genieten
vanop het overdekte terras achterin het houten bijgebouw.
Deze tuin maakt zijn onderhoudsvriendelijke belofte meer dan
waar. De vele barbecues en gezellige zomeravonden vormen
daar het perfecte bewijs van.
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D

e bewoners wensten verhardingen die je niet in elke
tuin aantreft. Berts logische keuze viel op basalt, een
oerdegelijke natuursteen die qua kleur perfect harmonieert met de kleur van de woning. In de voortuin vertaalt zich
dat in een levendige oprit en ruime parking van gekloven basaltklinkers, enkel onderbroken door een organische vorm in
gepolijste basalt. Voegen en afwateringsgootjes lopen perfect
in elkaar over. Dankzij doordachte grondverbeteringswerken
doet de lage beplanting tussen de schuin geplaatste schanskorven het uitstekend in de zware leem- en kleigrond. Bert
koos er bewust voor om de schanskorven schuin op het perceel te plaatsen en werkte eveneens alle lichtelementen sober
erin weg. De bestaande fruitbomen behield hij en gaf hij het
gezelschap van siergrassen (‘Molinia caerulea ‘Moorhexe’) en
sieruien. Een breed pad daalt af naar het lager gelegen gazon
achter de woning. Vanop het verhoogde terras heeft het gezin
een uitstekend zicht op alle groenscenes in en om de tuin. Via
enkele treden kunnen ze afdalen naar het overloopzwembad
dat nog extra allure kreeg door een basalten omkadering.
Achter een halfhoge haag ligt onopvallend een gesmaakte

GOUD > 1000 m2

spa verborgen. Langs het oostelijk gelegen ochtendterras ligt
een smalle waterpartij die hogerop de goudwindes herbergt
en via een zacht klaterende vijverbrede waterval subtiel
overloopt in een tweede bassin met koi. De filterinstallatie
werkt uitstekend, want het water oogt kraakhelder. Achter in
de tuin maakte de eigenaar zelf werk van een state of the art
poolhouse met alle voorzieningen. Via de kelder in dit gebouw
kunnen de bewoners gemakkelijk bij de technische installatie
van het met mozaïek bezette overloopzwembad. Helemaal
achteraan maakt het perceel een loodrechte duik naar beneden. Het onderhoudspad om de haag op de tuingrens te
snoeien, ligt immers anderhalve meter lager. Optisch loopt
de tuin echter naadloos door in de achterliggende velden.
Dankzij de stevige structuren die Bert installeerde, hoeft het
gezin geen grondverzakkingen te vrezen. Lage hagen en
leibomen geven de tuin een statig karakter dat ook tijdens de
wintermaanden moeiteloos overeind blijft. Dankzij het harmonieuze lijnenspel en de meesterlijke uitvoering van Bert, geeft
deze tuin elke dag een goed gevoel, dat een warm zonnetje
enkel nog kan versterken.

HET HOOGST HAALBARE
TOT IN HET KLEINSTE DETAIL
Met een achtertuin die zich richt op het zuiden en een vergezicht
om u tegen te zeggen, heeft dit perceel alle ingrediënten voor een
succesverhaal. Toch moest tuinaannemer Bert Daenekindt al zijn
technische kennis en kunde uit de kast halen om de tuin te nivelleren
en meer leefbaar te maken. Het gezin is hem dankbaar voor de zorg
die hij besteedde aan elk detail.
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ZILVER > 1000 m2

ZWEMMEN TUSSEN
GROENE GOLVEN
Soms dicteert de natuur uitdrukkelijk hoe een tuin er moet uitzien. De eigenaars van een stuk grond
in de historische duinen van Sint-Martens-Latem waren uitermate gecharmeerd door de groene
golvingen en het bosrijke kader rond hun woning. Tuinaannemer Frederiek Snaet kreeg van hen de
opdracht om deze natuurlijke setting te verzoenen met een strak en sober zwembad.

T

erwijl de oorspronkelijke woning tegen de vlakte ging,
startte Frederiek met uitgebreide grondwerken. Zo
hadden de eigenaars geen hinder van alle tuinwerken.
De verharding in de tuin is robuust, maar niet overheersend.
Frederiek trok het karrenspoor dat de straat zo typeert, door tot
aan de woning. Grondspots verspreiden hun subtiel licht over
het rijpad. Aan de woning mondt het karrenspoor uit in een brede
parking in Belgische porfierkasseien. Tegen de zijgevels moeten
enkele klimplanten en wintergroene buxusbollen en -wolken de
rechte lijnen van het gebouw verzachten. In samenspraak met
de bewoners opteerde Frederiek om het mozaïek overloopzwembad op een zonnig, verhoogd plekje bij de woning te plaatsen. Hij omboordde de randen keurig met donkere kleiklinkers
(VDM type Lava) en plaatste treden langszij en achteraan zodat
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de bewoners in alle comfort bij het water kunnen. Tussen huis
en zwembad plantte Frederiek een brede halfhoge, golvende
buxushaag die het zicht op de zwembadafdekking vanuit de woning verbergt. Een hellende buxusborder schermt van binnenuit
de blikken af van het afdekrolluik. Rondom de woning legde
Frederiek een breed kleiklinkerpad dat zich sierlijk plooit rond de
groenblijvende buxusbollen. Rond het huis volgt het grasperk
de natuurlijke glooiingen van het landschap. Hoge bomen en
struikmassieven plaatste hij als eilandjes in het groen langs de
graskant. Tegen de tuingrens kunnen de eigenaars op een
schaduwrijk graspad kuieren tussen de bomen. Het organische
pad leidt tussen de hoge beplanting, vergezeld van hortensia’s,
varens en schaduwplanten. Een verzonken irrigatiesysteem staat
jaarrond garant voor een frisgroen resultaat.
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BRONS > 1000 m2

ALS DE NATUUR
DE PRAIRIE PREEKT
Jarenlang had de tuin achter deze nieuwbouwwoning gediend als stortplaats voor afbraakmateriaal.
De terrassen en paden rond de woning waren al aangelegd en daar nam dit gezin met kleine kinderen
voorlopig vrede mee. Tot het koppel toevallig stootte op tuinaannemer Peter Ons. Zijn enthousiasme
overhaalde hen om de tuin deels te laten aanleggen als prairietuin. Een goeie keuze!

P

eter creëerde een tuin die als een tweede huid om de
woning past. In de voor- en zijtuinen schikte hij het groen
klassiek rond de woning. Lavendel- en taxushagen liggen
er zij aan zij. Enkele buxusbollen en solitaire bomen breken het
rechte lijnenspel. In de gemengde heesterborders fleuren de sierstruiken om beurten de seizoenen op. In de achtertuin hield Peter
rekening met de jonge kinderen. Zij beschikken er over een ruim
speelgazon, een boomgaard en een kippenren in de schaduw
van enkele oude knotwilgen. Het pronkstuk van deze tuin steekt
de kop op achter lage golvend gesnoeide wilgenhaagjes: een
weelderige prairie. Als een schilder van de natuur plantte Peter er
weelderige siergrassen, afgewisseld met bloembollen, kruiden,
zomer- en herfstbloeiers en tal van andere prairieplanten. Paden
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van dolomiet doorkruisen de wilde beplanting zodat familie en
vrienden van dichtbij alle kleuren, geuren en vormen kunnen
bewonderen. Het puinafval dat tijdens de grondwerken aan het
oppervlak kwam, kreeg een nieuwe bestemming. Peter vulde er
de lage steenkorven mee van waarop het gezin over de kleurrijke
prairie kan kijken. Ook de buren en voorbijgangers gunt Peter
een blik op hun tuin. Geschraagd geplaatste kastanjeschermen
laten hen met mondjesmaat meeproeven van alle natuurpracht
en staan toch zo opgesteld dat de privacy van de familie
gegarandeerd blijft. Vlinders, vogels en bijen zorgen voor een
gonzende bedrijvigheid. Peter slaagde er wonderwel in om deze
familie, groot en klein, dichter bij de natuur te krijgen en meer te
laten genieten van elk seizoen.
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O

pdat Martine en haar familie de kleine voortuin (ongeveer 180 vierkante meter) ten volle zouden kunnen
benutten, legde Pieter de nadruk op de diagonalen
van het terrein. Twee in solide boordstenen vervatte paden
in lichtbruine siergrind vormen het grondplan van de tuin.
Het ene pad verbindt het avondterras met de zonovergoten
verdiepte zithoek. Een tweede pad leidt de bewoners vanuit
dit zonneterras naar het hoger gelegen hardhouten terras in
ipé dat aansluit op de woning. Los daarvan kunnen de gezinsleden via enkele stapstenen over de gemetselde siervijver
van slaapkamer naar binnenzwembad en wellnessruimte.
Langs de straatkant houdt een opgehoogde groene berm
van dwergmispel (Cotoneaster dammeri) alle nieuwsgierige
blikken buiten. Hierdoor vormt zich ook een microklimaat dat
zowel de bewoners als de beplanting weten te smaken. Langs
de paden koos Pieter voor een lage, mediterrane beplanting
met een ecologische toets. Voor insecten is dit een lieve lust.

GOUD JONG TALENT

Ook Martine vindt in de opgehoogde cederhouten plantbakken aan het zonneterras een ruime keuze aan tuinkruiden
(o.a. tijm, rozemarijn, bonenkruid en kerrieplant) voor haar
gezin. Door hun verhoogde opstelling is kruiden plukken voor
haar hier kinderspel en zweven de aangename aroma’s bij de
eerste zonnestralen al door de lucht. In het voorjaar duiken
diverse bloembollen en knollen tussen de vaste beplanting
op. Door de lagere ligging van deze genietbare voortuin had
Pieter al zijn kennis en kunde nodig om het gezin wateroverlast te besparen. Zo installeerde hij rond het bijgebouw een
ringdrainage om het overtollige water weg te leiden naar een
verzamelput. Van daaruit wordt het doorheen de begroeide
berm weggepompt naar de riolering. Via controleputjes hebben de bewoners steeds zicht op de goede werking van dit
systeem. Dankzij alle inspanningen van Pieter kunnen ze in
hun geurende en levendige voortuin moeiteloos hun drukke
dagtaak aan de kant schuiven.

MIJN TUIN KRUIDT
MIJN LEVEN
In dit project liggen werk en privé op een boogscheut
van elkaar. Terwijl overdag de drukte van hun bedrijf het
tempo bepaalt, komt dit gezin ’s avonds in de voortuin
volledig tot rust. Met dank aan de jonge tuinaannemer en
herborist Pieter Maes, die hier een stevig gekruid, maar
erg gesmaakt proefstuk afleverde.

GUERILL
PIETER MAES
(ontwerp: Pieter Maes)
Reibroekstraat 199, B-9940 Evergem
M +32 (0)478 60 77 36, pieter@guerill.be
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ZILVER JONG TALENT

OMRINGD DOOR
ZORG EN GROEN

Van heinde en ver komen paardenliefhebbers hierheen om hun dieren met de beste zorgen te laten
omringen. Tuinaannemer Geoffrey Lemmens mocht de bijzondere tuin rond de paardenkliniek en
oude hoeve inrichten zodat zowel twee- als viervoeters zich er steeds welkom weten.

M

et een carte blanche op zak moest Geoffrey zijn
oorspronkelijke schetsen toch even aanpassen
aan een nieuw gegeven: eigenaar Tom wenste een
centrale plek op de binnenkoer voor een 16de-eeuwse fontein
die ooit dienst deed als drinkfontein voor paarden. Geoffrey
effende het pad langs de oude hoeve met robuuste kasseien
die vervat zitten in een stevige fundering. De boorden werkte
hij af met gerecupereerde borduurstenen die tegen een stootje
kunnen. Het oude woonhuis gaf Geoffrey een groen kader
door de uitsparingen in de brede kasseistrook te beplanten
met Acer palmatum Atropurpureum, een solitaire bonsai met
een exclusief karakter, die prachtig verkleurt in de herfst. Langs
de modernere nieuwbouw is de beplanting strakker, met grote
en kleine buxusbollen en fleurige bodembedekkers. Tussenin
maakte Geoffrey een groene knipoog naar de activiteiten op
het terrein. In buxus toverde hij een paardenhoofd tussen de
kiezelstenen. Als heer en meester centraal in de tuin plaatste
Geoffrey een solitaire Japanse witte den (Pinus pentaphylla).
Deze en andere solitairen kan Tom ’s avonds met stemmig
sfeerlicht nog extra glans geven. Rond de stallingen koos
Geoffrey voor een halfhoge hulsthaag. Deze planten zijn
niet giftig en de diepglanzende, blauwgroene bladeren gaan
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jaarrond mooi in contrast met de zachte gevelsteen van de
paardenkliniek. Op het binnenplein voerde Geoffrey diepgaande grondwerken uit. De afgegraven grond stockeerde hij
totdat de nieuwbouwwoning uit de steigers kwam. Daarna gaf
hij deze binnentuin de sfeer van een vakantiedorp. Een pad in
ronde Franse keien omzoomt de centrale 16de-eeuwse fontein
die met zijn waterstralen alle aandacht trekt. Bezoekers kunnen
op een verhoogje rond het water zitten, met zicht op de stallingen of het omringende bosrijke landschap. Enkele solitaire
cipressen, lage coniferen, Afrikaanse lelies en niet-alledaagse
vaste planten geven de tuin een warme zuiderse uitstraling. Met
een kunstig gesnoeid wolkenmassief van steenlinde (Phillyrea
angustifolia) boordde Geoffrey de plantvakken af. Hij plaatste
ook een bevloeiingssysteem om de planten in optima forma
te houden en strooide kwistig met boomschors zodat onkruid
geen kans krijgt om te groeien. Tegen de schuine helling naast
de grote aangelegde parking in kasteelgrind schreef Geoffrey
in het groen de naam van de paardenkliniek. Op termijn wordt
deze parking een piste voor de paarden. Wie hier komt, heeft
meestal zorgen aan het hoofd en hoopt op goed nieuws. De
warme, zuiderse setting die Geoffrey in deze tuin creëerde,
biedt de bezoekers alvast enige zielenrust.
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BRONS JONG TALENT

GLINSTERINGEN TUSSEN
DE KEIEN
Op vraag van Rita en haar man gooide tuinaannemer Stijn Naeyaert het roer rigoureus om in deze
tuin waar het onderhoud te veel tijd in beslag nam. Hij rooide haast alle bomen, hagen en struiken,
vernieuwde de verharding en legde een strakke tuin aan waarin alle beslommeringen verdwijnen als
sneeuw voor de zon.

O

orspronkelijk liepen in deze tuin kronkelende paden
langs in elkaar overlopende vijvers, langs rozenperken en
snoeivormen. Met de doorslaggevende argumenten van
ontspanning en intense tuinbeleving overhaalde Stijn het koppel
om er afstand van te doen. De voortuin gaf Stijn twee gezichten.
Links effende hij het perceel en plaatste hij robuuste steenkorven
om het zo ontstane hoogteverschil op te vangen. De uitbundige
beplanting richt er zich op in bakken van cortenstaal tussen een
zee van lichtbruine kiezel. Onder een karaktervolle meerstammige haagbeuk vinden we weelderige bloemen en siergrassen
die nauwelijks onderhoud vragen. Vooraan zitten de steenkorven
gevangen tussen groene wolken van buxus en lage sierheesters
(Cornus stolonifera ‘Kelsey Dwarf’). Rechts van de trage treden
naar de voordeur maakt een brede oprit in blauwe hardsteen
de garages en achtertuin goed toegankelijk. Tegen de zijgevel
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snoeide Stijn glooiende buxusmassieven voor een speels effect,
terwijl een ronde haag van groenblijvende olijfwilgen (Elaeagnus
ebbingei) de tuingrens aftast. In de achtertuin gaf Stijn Rita en
haar man een piekfijn grastapijt dat enkel doorbroken wordt door
een zwemvijver. Doorheen het kristalheldere water kunnen ze bij
de minste zonnestraal de ronde keien op de bodem zien glinsteren als goud. Een halfhoge haagbeukhaag scheidt de grasmat
van het hardstenen terras achter de woning. Een tweede zitplekje
kreeg het koppel achterin de tuin, in de schaduw van enkele
karaktervolle bomen. Links en rechts tegen de perceelsgrens gaf
Stijn de tuin kleur en geur met mooie heesterborders (H. arborescens ‘Incrediball’), gemengde bloemenborders en siergrassen.
Hoge steenkorven vullen de achterwand en geven deze tuin een
beschut gevoel. Het verschil met vroeger voelen Rita en haar
man elke dag en in elk detail.
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L

angs de straatkant herstelden ze de zeer oude, maar beschadigde meidoornhaag door vakkundig snoeiwerk. De
kale plekken vulden ze op met jonge struiken. Daarnaast
schermden ze de tuin extra af met diverse gemengde struwelen
die hij combineerde met moseiken (Quercus cerris) en wintergroene hulst. Hierdoor geniet het koppel niet alleen van een
intieme sfeer en beschutting, ook vogels en insecten vinden
er een rijke dis. De robuuste oprit in kops geplaatste arduinen
borduurstenen is een historische knipoog naar de Romeinse
heirweg die ooit langs de woning liep. Een karrenspoor in het
ruime grasperk leidt naar de makkelijk bereikbare dubbele
garage langszij. De voegen tussen de kasseien zijn bewust
gevuld met fijne grind zodat regenwater geen kans krijgt om
plassen te vormen. Om dezelfde reden voerden de Watelles
de parkeerplaatsen uit in een combinatie van waterdoorlatende
lava en gazon. Voor de woning baadt een border van sierstruiken in de zon. Het brede grasperk bleef gevrijwaard van bomen
om plaats te bieden aan een captatieveld voor de ecologische

GROEN KLEURT GOUD

verwarming van de hoeve. De achtertuin typeert zich door zijn
haast ongedwongen natuurlijke uitstraling. Op vraag van het
koppel voegden hun tuinaannemers nog enkele sportieve accenten toe. Zo strekt een natuurlijke zwemvijver met filterzones
langszij zich tot diep in de tuin en loopt tegen de tuingrens
een joggingpad doorheen enkele natuurlijke hooilandjes. In een
paalschuur met rieten dak kunnen bewoners en vrienden ongedwongen genieten van de natuurlijke schoonheid van de tuin
en het zicht op de achterliggende weilanden. Rechts van de
woning voorzag vader Jef een drietal heuveltjes met kleurrijke
vaste planten, sierheesters en doorbloeiende heesterrozen.
Achterin de tuin kreeg een natuurlijke poel de functie van buffer
voor het overtollige oppervlaktewater. Ook het gezuiverde huishoudelijke afvalwater wordt erin opgevangen. Dit koppel kreeg
van hun tuinaannemers een tijdloze tuin die niet meer gebukt
gaat onder wateroverlast, die volop ruimte biedt voor sport en
ontspanning en perfect in harmonie is met het natuurlijke landschap rondom.

WATEROVERLAST?
KOM NOU!
In Sijsele staan nog enkele 18de- en 19de-eeuwse
hoeves als getuigen van een glorieus verleden.
De eigenaars van een van deze langgevelhoeves
contacteerden de Watelles om hun omhaagde
erf in alle eer te herstellen. Ook vroegen ze dit
driemanschap, vader Jef en zonen Pieter en
Dries, naar een oplossing voor de moeilijke
waterhuishouding op hun perceel.
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MET LIEFDE VOOR GROEN
Dit project telt een schat aan minder gebruikelijke planten. Tegelijk hielden de Watelles
er rekening met de omgeving en met eeuwenoude tradities. De beplantingslijst is lang
en interessant en wat hier volgt, is dan ook slechts een selectie.

1

2

3

GROEN KLEURT ZILVER

1. Myrica gale, de gagel, wordt veel te weinig gebruikt in onze landelijke tuinen. Deze
inheemse struik is zeer aromatisch in alle delen. In het voorjaar verschijnen de mannelijke
en vrouwelijke katjes, klein maar glinsterend in de zon. Vroeger werd de plant bij het
brouwen van bier gebruikt als vervanger voor hop en ook nu nog is er een streekbier in
de Noorderkempen dat deze traditie in ere houdt. De dichte struik wordt hoogstens twee
meter. Hij groeit van nature in zure, natte gronden, bijvoorbeeld aan de rand van een ven,
op plaatsen waar weinig andere planten zich goed zouden voelen. In de tuin is hij minder
veeleisend, zolang de grond maar aan de vochtige en zure kant is. In deze tuin staat ook
de Noord-Amerikaanse tegenhanger, M. pensylvanica. Deze is wat forser en houdt in de
winter deels zijn bladeren. Verder is het aroma en het algemene voorkomen vergelijkbaar.
2. Heptacodium miconioides wordt stilaan populairder en dat is niets te vroeg, want deze
plant heeft heel wat te bieden. De struik wordt wel zo'n vijf meter hoog, dus je hebt wel wat
plaats nodig. Maar je kan hem goed opsnoeien. Dat is zelfs aan te raden, want zo krijg je
een mooier zicht op de afbladderende bast. De bladeren doen in vorm denken aan die van
de Cornus. De bloemen zijn wit en geurend en staan in samengestelde trossen aan de
uiteinden van de scheuten. Deze plant bloeit in juli en augustus. Daarna vergroot de kelk
en kleurt ze rood, net alsof de struik een tweede bloei kent. Kortom, een ware pracht en
een zeer gemakkelijke plant, zonder specifieke eisen aan grond en standplaats.
3. Staphylea pinnata vormt een grote struik met opgaande groeivorm. De bladeren zijn
veervormig samengesteld, vandaar de soortnaam. De bloemen zijn wit en staan bij elkaar
in hangende aren. Net als bij de andere vertegenwoordigers in dit geslacht zijn ook de
vruchten zeer interessant, als opgeblazen tweecellige zakjes. Deze gemakkelijke plant
wordt eigenlijk veel te weinig gebruikt. Hij groeit oorspronkelijk in Midden-Europa en is dus
perfect winterhard.
4. Grassen Off-Side is een mengeling die speciaal bedoeld is voor een tuin met minimaal
onderhoud. In een natuurlijke tuin is dit een aanrader voor grotere oppervlakten. Je kan er
ook wilde bloemen tussen uitzaaien voor een kleurrijker geheel. Maaien doe je één keer
per jaar. Zo krijg je in de zomer de indruk van een savanne in eigen tuin. Deze mengeling
stelt geen bijzondere eisen aan de bodem en biedt zeer weinig maaiafval.

4

5. Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' is een selectie van BEST-select. Volgens ons een
topper onder de pluimhortensia’s. De opstaande pluimen kleuren al tijdens de bloeiperiode
van wit naar roze, van onder naar boven. Een andere aanwezige in deze tuin is H. p. 'Wim's
Red'. Deze vorm heeft de meest intense rode verkleuring, ten minste als hij voldoende zon
krijgt. Deze hortensia-variëteit bloeit vroeg, twee tot drie weken vroeger dan 'Pinky Winky'.
Beide vormen snoei je best jaarlijks fors terug omdat anders de pluimen veel kleiner en
dus minder indrukwekkend zijn.

MIJN MOOISTE KAMER
IS MIJN TUIN

5

WATELLE BVBA
JEF, PIETER & DRIES WATELLE
(ontwerp: Jef Watelle)
Gentsesteenweg 82A, B-8340 Sijsele
T +32 (0)50 37 12 30, info@watelle.be
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MET LIEFDE VOOR GROEN

In hun ommuurde tuin had dit gezin alle moeite om het hoofd te bieden aan de woekerende natuur.
Ze vroegen raad aan tuinaannemer Toon Cools. Zijn voorstel om meer rust en ruimte te creëren werd
met open armen onthaald.

Z

owat alle beplanting en verharding in de tuin moesten
wijken voor het nieuwe ontwerp waarin een langgerekte
siervijver de hoofdrol krijgt. Door hem vooraan breder
te maken dan achteraan lijkt de tuin nog langer. Toon plaatste
tegen de achterwand ook een grote spiegel die dat effect nog
versterkt. Vanaf de woning biedt een blauwe hardstenen terras alle ruimte om te ontspannen en tafelen in openlucht. De
gevlamde en geborstelde afwerking van de verharding geeft
de tuin een eigentijds en levendig karakter. Op vraag van de
bewoners maakte Toon de garage beter toegankelijk. Hij liet
het oorspronkelijke deurtje wijken voor een groter exemplaar
en plaatste een stevige constructie van stapstenen over het
water. Achteraan krijgt de tuin een losser karakter door de
combinatie van grindslag en lage kruiden- en groenteperkjes.

Op een relatief beperkte oppervlakte gebruikte Toon hier heel wat planten, zonder aan het
ruimtelijk gevoel in de tuin te tornen.

Regelmatig gebruiken de bewoners de verse groenten en
kruiden in hun recepten. Als het weer het toelaat, kokkerellen
ze in openlucht op hun hardstenen buitenkeuken. Solitaire
kornoeljes (Cornus ‘Eddie’s White Wonder’) en een papieresdoorn (Acer griseum) mogen in de hoogte met bloem en
blad de tuin sieren. Toon gaf een oude blauweregen en druif
nieuwe steunpunten en bekleedde de wanden tegenover de
vijver met opvallend gekleurde kaders. Een sterke klimroos
(R. ‘Guirlande d’Amour) tooit de kaders het hele seizoen met
geurend witte bloemen. Toon recupereerde de oorspronkelijke lichtpunten en gaf ze een tweede leven langs het terras.
Door al zijn ingrepen en een vlekkeloze uitvoering blies Toon
deze tuin een nieuw leven in. Dit gezin geniet weer van alle
rust en ruimte in hun hernieuwde buitenkamer.

1. Acer griseum wordt vooral aangeplant om de prachtige bast. Deze rolt af zoals papier en
onthult dan de onderliggende jongere gedeelten die een glanzend kaneelbruine kleur hebben. De herfstkleur in diverse roodtinten is ook een meerwaarde. Hier werd een meerstammig exemplaar gebruikt dat bijzonder mooi is en een aandachtstrekker in de tuin. De plant
vormt de typische vleugelvruchten van elke esdoorn, maar wie hier kiemkrachtige zaden van
wil oogsten, moet minstens twee exemplaren planten.
2. Cornus ‘Eddie’s White Wonder’ ontstond als een kruising tussen C. florida en C. nuttallii.
Deze kleine boom verenigt de beste eigenschappen van beide ouders. De prachtige witte
schutbladen – neen, het zijn niet de echte bloemen; die zitten in het centrum van de schutbladen – worden in de lente gevormd en zijn de grootste attractie van deze plant. Maar ook
de herfstkleuren mogen er zijn.

1

3. Exochorda x macrantha ‘The Bride’ is een middelgrote struik met overhangende twijgen.
Deze zijn in de vroege lente bezet met korte, witte bloemaren die relatief groot zijn. Normaal
wordt deze plant solitair en losstaand aangeplant, maar hier leidde Toon hem tegen een
muur, een beetje zoals we met een winterjasmijn zouden doen. We zijn benieuwd wat dit op
langere termijn gaat geven.
4. Stewartia pseudocamellia is een kleine boom die in elk seizoen mooi is. De bast is een
verfijnde uitgave van die van een plataan. De bloemen zijn wit met een kern van gele meeldraden. Ze lijken op de bloemen van een camelia, vandaar ook de naam. In de herfst tooit de
plant zich met diverse gele en rode tinten. Kortom, een aanwinst voor elke tuin.

2
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COOLS TUINAANLEG
TOON COOLS
(ontwerp: Toon Cools)
Schriek 10, B-2910 Essen
T +32 (0)3 667 28 58, info@coolsbvba.be
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Ruim 15 jaar geleden kreeg deze bloemenwinkel een andere bestemming. Alain en Tamara startten
er een restaurant en vroegen doorheen de jaren aan tuinaannemer Rik Olivier om de terrassen rond
het gebouw aan te kleden. Met vele vaste groenstructuren en verplaatsbare natuurlijke pareltjes blijft
nu menig klant veel langer dan voorzien.

GROEN KLEURT BRONS

R

ik maakte dankbaar gebruik van de bestaande beplanting rond het gebouw. Hij behield enkele treurbeuken en
vulde ze aan met wintergroene buxusvormen. Voor de
twee ruime terrassen gebruikte hij budgetvriendelijk verduurzaamd grenenhout. Na enkele jaren intensief gebruik waren de
houten vloeren aan vervanging toe. Tafels en stoelen steunen
nu op duurzaam tropisch hardhout (Peroba des campos).
Daarnaast schikte Rik langs de terrassen diverse groenstructuren in buxus, taxus en liguster op stam. Met een bonte
verzameling plantpotten en hortensia’s bracht hij kleur in de tuin.
Het idee om hier met planten in potten te werken is geniaal en
toch logisch. Alain en Tamara kunnen zo immers gemakkelijk de
indeling van de tafels veranderen en de natuur rondom schikken
naar believen. Wanneer een plant is uitgebloeid, dan stelt Rik
graag een nieuwe blikvanger ter beschikking. Ook de seizoenen

(bloembollen, kruiden, zomerbloeiers) zien de bezoekers in de
beplanting weerspiegeld. In een later stadium kreeg Rik de
vraag om de voortuin in een nieuw kleedje te steken. De klanten
kregen er een terras bij, naast een kleine vijver met borrelelement en volop geborgenheid achter geleide lindebomen. Een
vernieuwd lichthellend kleiklinkerpad moet de lekkere keuken
voor iedereen toegankelijk maken. De vaste hagen laten een
speelse blik toe op andere bezoekers, maar temperen toch
voldoende het gezellige geroezemoes aan de andere tafel. Rik
gaf hier zijn visitekaartje niet alleen af als ervaren tuinarchitect
en tuinaannemer, maar ook als gepassioneerd plantenkenner
en natuurliefhebber met toekomstvisie en oog voor detail. Dat
detail vinden de restaurantbezoekers hier niet alleen op hun
bord. Neen, alle zintuigen worden in deze eetoase van groen
intens geprikkeld.

KAN IK U NOG EEN
BLOEMETJE AANBIEDEN?
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DE VLAAMSE TUINAANNEMER KAN U
AL DIT MOOIS VOORSCHOTELEN DANKZIJ
DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN:

MET LIEFDE VOOR GROEN

VLAM

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Deze restauranttuin wisselt voortdurend van stemming en beplanting door het gebruik van
vele potten met telkens andere beplanting. Het is dan ook moeilijk om hier enkele planten
uit te lichten.

1

Brussel
T +32 (0)2 552 80 29
F +32 (0)2 552 80 01
eric.devos@vlam.be
www.vlam.be

1. In recente tijden zijn de Noord-Amerikaanse soorten meer in de belangstelling gekomen en
dat is niet meer dan terecht. Zowel H. arborescens als H. quercifolia hebben veel meer te bieden
dan wat tot op heden in de handel te vinden is. Zo zijn er naast ‘Annabelle’ heel wat leukere
types van H. arborescens. Denk maar aan ‘Invincible Spirit’ of ‘Incrediball’. Hier gebruikt Rik
Olivier ‘Hayes Starburst’, een vorm die je zou kunnen omschrijven als “‘Annabelle’ met dubbele
bloemen”. Jammer genoeg zijn de bloemen te zwaar voor de dunne stelen en doe je er goed
aan ze aan te binden of te ondersteunen.

VAN ONZE MAJOR SPONSORS:

2. Dat geldt ook voor de bloeipluimen van H. quercifolia ‘Snow Flake’. Ook deze bloemetjes zijn
dubbel tot driedubbel. De pluimen moeten, zeker bij de jonge exemplaren, gesteund worden.
Op latere leeftijd vormt de struik een opstapeling van buigende takken die elkaar ondersteunen.
Iets heel anders dus dan de gekende ‘Snow Queen’.
2

FIRMA THOMAS

Melle
info@bestselect.be
www.bestselect.be

Merchtem
T +32 (0)52 37 22 73
F +32 (0)52 37 37 40
info@firmathomas.be
www.firmathomas.be

Resistente en duurzame nieuwigheden
binnen de sierboomkwekerij

3. Koelreuteria paniculata is een zomerbloeiende boom en die zijn er niet zo veel. Alleen al
daarom verdient de tot tien meter hoge plant een plaats in elke tuin die groot genoeg is om
hem te huizen. De bloei bestaat uit grote losse pluimen van kleine gele bloemen. Deze worden
gevolgd door blaasvormige vruchten. De veervormig samengestelde bladeren worden in de
herfst geel.

COMPO BENELUX NV

Hoogwaardige meststoffen voor
professionele tuinaanleg en groene
ruimten (privé en openbaar)

4. Ophiopogon planiscapus ‘Black Dragon’ wordt ook ‘Nigrescens’ genoemd. De plant lijkt dan
wel op zwart gras, maar behoort tot de Convallariaceae, een plantenfamilie waartoe ook het
lelietje-van-dalen (Convallaria majalis) behoort. De bloemen zijn purper en staan in aartjes
tussen en deels boven het grasachtige blad. Ophiopogon doet het prima als bodembedekker.
3

BEST-select

Deinze
T +32 (0)497 58 89 31
F +32 (0)9 386 77 13
johan.verschueren@compo.be
www.compo-expert.be

5. Eomecon chionantha behoort tot de Papaveraceae. Het is een plant voor halfschaduw die
zich snel kan uitbreiden. Bij het afplukken van bloem of blad komt er rood sap vrij. De bloemen
staan in losse trossen en zijn wit, in vorm lijkend op een papaver. Het blad is hart- tot niervormig,
met golvende randen.

DCM, De Ceuster Meststoffen

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

Professionele tractoren, grasmaaiers en omkeerfrezen voor tuinen, parken en sportvelden

GREEN EXPO

Benelux vakbeurs voor groenprofessionals
FLANDERS EXPO - Gent
(21-22-23 september 2014)
T +32 (0)9 241 92 11
F +32 (0)9 241 93 25
greenexpo@artexis.com
www.green-expo.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

4

VAN ONZE MINOR SPONSORS:
ARBOR: boomkwekerij gespecialiseerd in grote maten, Hulshout, T +32 (0)16 68 97 40, F+32 (0)16 68 97 41,
info@arbor.be, www.arbor.be | CALLENS FOR GARDENERS/MONTAUBAN nv: tuinbouwmaterialen,
Nieuwkerken-Waas, T +32 (0)3 777 96 95, F +32 (0)3 777 97 43, info@montauban.be, www.montauban.be |
DISAGHOR – DOCKX & Co: toeleverancier voor groenvoorziening – tuin- en vijvercentra – tuinaanleg – boomkwekerij, Ruiselede/Mechelen/Munsterbilzen, T +32 (0)51 40 31 42, info@disaghor.be, www@disaghor.be |
DISTRI POND nv: vijverfolie – vijverpompen & vijverbenodigdheden, Vorst-Laakdal, T +32(0)13 61 88 70, info@
distripond.com, www.heldervijveren.com | FRANKEN NV: graszoden, Mol, T +32 (0)14 38 90 90, F +32(0)14
38 90 99, info@frankenagro.be, www.frankenagro.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
| HERPLANT bvba: Buxus en Taxus in alle maten en vormen, Beerse, T +32 (0)14 61 20 52 - F +32 (0)14
61 75 45, info@herplant.be, www@herplant.be | HOUTMEYERS bvba: boomkwekerijen, Eindhout-Laakdal,
T +32 (0)14 86 74 00, F +32 (0)14 86 74 16, info@houtmeyers.be, www@houtmeyers.be | 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 | 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 | VAN DYCK MARCEL BELGIUM nv: tuinmachines, Houtvenne, T +32 (0)16 69 91 56, F +32 (0)16 69
62 53, info@vandyck.be, www@vandyck.be | WILLAERT: boomkwekerij gespecialiseerd in groots sortiment,
Roeselare, T +32 (0)51 24 13 44, F +32 (0)51 24 11 40, info@willaert.be, www.willaert.be.

5

TUINARCHITECTENGROEP E.C.O. BVBA
RIK OLIVIER
(ontwerp: Rik Olivier & Timothy Cools)
Maaldreef 39, B-9320 Nieuwerkerken (Aalst)
M +32 (0)475 34 63 88, eco.bvba@pandora.be
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DE HOOFDSPONSORS VAN EDITIE 2014 – 2015:

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

Al heel veel jaren produceert en verkoopt Everris gecontroleerd vrijkomende,
wateroplosbare en langzaam werkende meststoffen, die met respect en zorg
voor het milieu het tuinonderhoud optimaliseren.
Waardenburg (NL)
T +31 418 655 770 | F +31 418 655 785
info.Benelux@everris.com | www. everris.com

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.
Turnhout
T +32 (0)14 85 26 51 | F +32 (0)14 85 26 61
info@agrovangeel.be | www.agrovangeel.be

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

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