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MET DANK AAN ONZE GOUDEN SPONSORS

BION is een internationaal bedrijf, gevestigd in Beu-
ningen (NL) gespecialiseerd in productie &verkoop van 
speciale meststoffen en bio-oplossingen voor openbaar 
groen, land- en tuinbouw. De producten van Bion onder-
steunen de verandering naar meer duurzame en milieu-
vriendelijke teelten, bijvoorbeeld door het gebruik van 
speciale meststoffen, bio-stimulanten, water besparen-
de producten en bio-meststoffen.

Beuningen (NL) | T +32 (0)483 34 34 56
jfeyaerts@bionint.com | www.bionint.com

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

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

De houthandel gespecialiseerd in duurzaam hout 
voor buitengebruik. U mag rekenen op duurzaam 
hout van hoge kwaliteit, deskundig advies en correc-
te prijzen.

Lovenjoel | T +32 (0)16 46 19 61 | F +32 (0)16 46 09 35
info@jadimex.be | www. jadimex.be

Deze toeleverancier werkt niet alleen met de beste producten voor 
groene ruimten en land- en tuinbouw, maar klanten mogen ook 
rekenen op onderlegde technici voor advies  en begeleiding.     

Assenede | T +32 (0)14 85 26 51 | F +32 (0)14 85 26 61
bestellingenturnhout@luc-pauwels.be | www.lucpauwels.be

WIE EEN TUINAANNEMER ONDER DE ARM NEEMT, 
KAN REKENEN OP EEN PRACHTIG EINDRESULTAAT. 

Het promotieproject “De Vlaamse Tuinaannemer” viert 
zilver dit jaar! Al 25 jaren steunt dit project op een en-
thousiaste werkgroep van professionals uit de wereld 
van tuinaannemers en kwekers. Al 25 jaren vaart het 
doelbewust een onafhankelijke koers, die garant staat 
voor neutraliteit en integriteit, noodzakelijke voorwaar-
den voor elke wedstrijd.  Al 25 jaren geven tal van toele-
veringsbedrijven de nodige armslag hiervoor. Al 25 jaren 
zetten vele juryleden zich belangeloos in voor dit pracht-
beroep.  Al 25 jaren zien we hier ongelofelijke parels van 
uitmuntend vakmanschap! 

Alle Vlaamse professionele tuinaannemers kunnen zich 
jaarlijks inschrijven met een project in de categorieën ‘Tui-
nen kleiner dan 250 m2’, ‘Tuinen tussen 250 m2 en 1000 m2’, 
‘Tuinen groter dan 1000 m2’, ‘Jong Talent’ en ‘Groen kleurt’. 
De laatste categorie getuigt niet enkel van uitmuntend 
allround vakmanschap, maar zet bovendien een  speciale 
aandacht voor beplanting, zoals het gebruik van exclusief 
groen, bijzondere combinaties of groenbehoud in de kijker.
Alle projecten worden eerst beoordeeld op aanleg en on-
derhoud. 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, Wim Houtmeyers en twee tuin-
aannemers die al meermaals laureaat waren, Stijn Phlypo 
en Kris Buggenhout.

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”.

VERSCHIL MOET ER ZIJN!

Een professioneel aangelegde tuin getuigt van langeter-
mijnvisie, wint elk jaar aan schoonheid door een door-
dacht onderhoudsplan en vervult elke functie waar jij van 
droomt: loungen, lekker eten, wellness, ravotten met de 
kinderen… Je kan een tuinaannemer niet vroeg genoeg 
contacteren, liefst al bij je bouwplannen. En voor onder-
houd best een seizoen op voorhand.

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

Als je met zekerheid een bekwame, professionele tuinaan-
nemer wil vinden, dan kan je allereerst terecht op onze 
eigen website www.vlaamsetuinaannemer.com waar je 
een database vindt van de winnaars van de afgelopen 10 
jaren. Je kan ook surfen naar www.tuinaannemer.be of 
een beroepsfederatie contacteren  Die kan je in contact 
brengen met de aangewezen tuinaannemer voor jou en 
het gelegde contact begeleiden.  In Vlaanderen zijn er 
twee beroepsfederaties van tuinaannemers met regio-
nale deelgroepen over Vlaanderen: BFG (Belgische Fede-
ratie Groenvoorzieners; +32 (0)9 244 03 11) en AVBS (Alge-
meen Verbond Belgische Siertelers en groenvoorzieners;  
+32 (0)9 326 72 10). Doe gerust een beroep op hen, zij zijn 
er ook voor jou.

De laureaten van de wedstrijd “De Vlaamse Tuinaannemer” 
zetten een gouden randje rond deze zilveren editie:

VAKMANSCHAP IS
ZORGENLOOS GENIETEN
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Een vakjury buigt zich ieder jaar over de stielkennis van de finalisten maar het publiek 
bepaalt wie de mooiste tuin realiseerde. Ook dit jaar werden de projecten hiervoor via 
social media losgelaten op tuinminnend  Vlaanderen. De tuin met de meeste stemmen 
zal je verderop in deze brochure herkennen aan dit label en kunnen bewonderen. Eén 
van de vele particulieren die hiervoor stemden, sleept daarmee een cheque in wacht 
van ^ 1000 aan professioneel tuinonderhoud!

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

Dit jaar gaat deze prijs naar Jeroen Vinckier (goud in de grote tuinen) van Tuinen Hedera uit Izegem. En of dat 
terecht is!

Een grote selectie en gezonde toepassing van bomen, heesters, vaste planten in combinatie met grassen leveren 
het bewijs dat plantenkennis primair is. In deze tuin zien wij een mooie toepassing van opvallend veel streekeigen 
materiaal met bomen zoals Salix alba en hagen in Carpinus betulus  en Crataegus monogyna. 

Voor de heesters werd geopteerd voor onder andere: Osmanthus burkwoodii , Cornus sericea ‘Flaviramea’ en Hy-
drangea macrophylla ‘Endless Summer Bloomstar’, ‘Endless Summer The Original’, ‘Endless Summer The Bride’ en 
‘Endless Summer Summer Love’ en Amelanchier lamarckii. 

In deze tuin vind je van vroege lente tot laat najaar altijd bloem en kleur en opvallende combinaties van planten die 
meer en meer aan populariteit winnen: Erigeron karvinskianus, Echinacea purpurea ‘White Swan, Gaura lindheime-
ri, Kalimeris incisa en diverse Salvia’s, veelal  in combinatie met grassen.

Zelfs in de moeraszone van de tuin herkennen we een veelvoud van in hoofdzaak streekeigen oeverplanten, o.a. 
Caltha palustris, Iris pseudoacorus, Mentha aquatica , Ranunculus lingua.

Hoedje af!

DE PUBLIEKSPRIJS 2021
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WINNAAR
PUBLIEKSPRIJS

DE VLAAMSE 
TUINAANNEMER

2021-2022

GOUD 6 
Puur Groenprojecten bv met een project in Hasselt

ZILVER 8
Viridis bvba met een project in Nazareth

BRONS 10
Groen@Home met een project in Sint-Niklaas

GOUD 12 
Jaspers Tuinwerken bv met een project in Meerdonk

ZILVER 14
Tuinen Van Tomme met een project in Deerlijk

BRONS 16
Tuinarchitectuur Vranckx met een project in Geel

GOUD 18 
Tuinen Hedera met een project in Wingene

ZILVER 20
Tuinen Oost Frederik met een project in Kortrijk

BRONS 22
Haseldonckx tuinarchitectuur met 
een project in Brasschaat

GOUD 24 
Artecta bvba met een project in Bree

ZILVER 26
Landschaps- en tuinarchitectuur 
Olivier Paillot met een project in Varsenare

BRONS 28
Hofheren Hogerhuis met een project in Brussel

GOUD 30 
V&V Groenservice bv met een project in Herselt

ZILVER 33
Tuinen Schietse Laurenz bv 
met een project in Waasmunster

BRONS 36
Tuinwerken Wim Beliën bv met een project in Ham

CATEGORIE 
TUINEN 

< 250 m²

CATEGORIE 
TUINEN 

250 - 1000 m²

CATEGORIE 
TUINEN 

> 1000 m²

CATEGORIE 
JONG

TALENT

CATEGORIE 
GROEN
KLEURT 



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

PUUR GROENPROJECTEN BV

Modestad Hasselt heeft vele troeven. Reden te meer om er te 
komen wonen, maar wat als je partner de drukte van de stad wil 
ontvluchten en niet zonder een tuin kan. Tuinaannemer Jan Nickmans 
creëerde voor hen een daktuin op een unieke locatie waarmee ze de 
stad nog steeds kunnen binnenhalen, ten minste als ze hun neus door 
het omringende groen steken.

Aanvankelijk moesten meer dan veertig 
lekken in de oorspronkelijke dakbedek-
king worden gedicht, maar nu is alles dik 
in orde. Waar de beplanting het vereist, 

voorzag tuinaannemer Jan Nickmans een riantere 
laag daktuinsubstraat, maar om het gewicht te 
drukken, werd deze grondlaag doorheen de tuin 
tot een minimum beperkt. De beplanting bestaat 
uit een combinatie van wintergroene struiken en 
bomen met rijkbloeiende vaste planten in oranje 
tinten. De daktuin laat zich het beste beleven van-
uit de woning. Zo hebben de bewoners naast de 
keuken en leefruimte een klein terrasje met zach-
te, haast tapijtachtige beplanting rondom. Vlakbij 
het slaapkamerraam is een gezellig ontbijtterras 
voorzien. Haast onopvallend in een hoekje staat 
er ook een bubbelbad klaar van waaruit je toch 
subtiel het stadscentrum kan overschouwen. Het 
verhoogde hardhouten hoofdterras ligt in het ver-
lengde van de woonkamer. Het biedt plaats aan 
een ruime tafel en loungehoek nabij een strak 

waterornament. Het sprankelende water biedt af-
koeling en tempert de drukke stadsgeluiden. Deze 
daktuin beschikt ook over een petanquebaan die 
steeds garant staat voor extra sfeer en beleving. 
Zomer en winter schermen enkele meerstammige 
bomen de storende elementen uit de omgeving 
af. Een handig extraatje is de ruime opbergkast uit 
trespa tegen de zijkant van de woning. Alle plan-
ten zijn voorzien van beregening met sensoren. Jan 
besteedde ook ruime aandacht aan de verlichting, 
met subtiele lichtornamenten en lichtlijnen die 
verdoken zijn opgesteld tegen de natuurstenen 
tuinmuren.  

Ver boven de 
GROTE DRUKTE

CATEGORIE 
TUINEN
< 250 m²GOUD

De tuin heeft 
ons huwelijk 

gered!
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CATEGORIE 
TUINEN
< 250 m²ZILVER

André Goemaere
Maandagstraat 12
B-9660 Brakel
T +32 (0)475 39 32 22
info@viridis.be
Ontwerp: André Goemaere

VIRIDIS BVBA

In het Oost-Vlaamse Nazareth beslisten de eigenaars van een 
landelijke woning om het roer in hun tuin volledig om te gooien. Ze 
namen de ervaren tuinaannemer André Goemaere onder de arm en 
hij stelde hun een plan voor om de verharding te laten wijken voor 
meer natuur en tuingevoel.

Achter de hoge taxushaag gaat een rui-
me voortuin schuil. Grote granieten 
tegels en een zachtgrijze grindverhar-
ding vormen het pad naar de voordeur. 

Langszij figureren groepen van perfect bolrond ge-
snoeide wintergroene massieven die in de hoogte 
worden geflankeerd door meerstammige solitaire 
bomen (Parrotia persica). Deze krijgen ’s avonds 
extra cachet via een grondspot aan de voet. Op de 
brede oprit langs de woning vindt de auto parkeer-
plek onder een nieuwe houten carport. Voorheen 
liep deze oprit tot diep in de tuin door naar een an-
dere carport met bijgebouw. 

André vormde deze ‘oude’ carport om tot een 
sfeervol overdekt terras dat nu plaats biedt aan 
een gezellige loungeset. De groene aankleding 
rondom bestaat uit meesterlijk gesnoeide buxus-
bollen en groenmassieven in combinatie met 
diverse siergrassen. Enkele paarsbloeiende bolge-
wassen en vaste planten dienen tijdens de zomer-
maanden als geurige magneten voor vlinders en 
bijen. Hoge coniferenhagen vormen de grenzen 
van het perceel en zorgen voor de nodige privacy 
van de bewoners. Vlak achter de woning kunnen 
ze tafelen op een ruim terras in hardsteen. Een pad 
van granieten staptegels leidt tot dieper in de tuin 
naar een grasveld met centraal bloemenperk. Lage 
taxushagen houden de graszoden in het gareel. In 
de uithoeken van het perceel mogen de takken van 
de bergduizendknoop (Persicaria polymorpha) hun 
ontelbare, welriekende roomwitte bloemaren in de 
hoogte steken en wuiven met de wind. Hun kleur 
harmonieert perfect met de afschilferende stam-
men van de zilverberken in dit tuindeel. Vanop de 
houten bank achterin de tuin is het hier heerlijk 
genieten van de ondergaande zon.

GROEN klinkt beter

Koning auto buigt 
voor Moeder natuur



Eddy Van Cauter
Nieuwkerkenstraat 9
9170 Sint-Gillis-Waas
T +32 (0)499 32 31 00
eddy@groenathome.be
www.groenathome.be
Ontwerp: Eddy Van Cauter

GROEN@HOME

Deze langgerekte stadstuin in Sint-Niklaas gaf haar bewoners geen 
blij gevoel meer. Nu ze hun woning hadden opgefrist, kon ook de tuin 
een nieuw elan gebruiken. Tuinaannemer Eddy Van Cauter kreeg de 
opdracht om er een frisse wind doorheen te laten waaien. 

Eddy startte met het verbeteren van de ver-
dichte ondergrond. Ook de hagen en hou-
ten schutting langszij kregen een grondi-
ge opfrisbeurt. Achter de woning kozen 

de bewoners voor een terras met een opvallende 
betontegel met verweerde houtlook. Deze blik-
vanger doet je meermaals kijken en is hoogst een-
voudig in onderhoud. Een licht golvend tuinpad 
in Franse dolomiet met azobe afboording straalt 
met haar beige kleurtinten rust uit en past perfect 
als verbindingsas tussen het terras vlak achter de 
woning en het houten terras halfweg in de tuin. 
Om de wortels van de bestaande boom te sparen 
werd dit houten terras verhoogd aangelegd. De 
bladeren zorgen voor verkoeling in de warme mid-
dagzon. Een kleine waterpartij in cortenstaal no-
digt vogels uit voor een verkwikkend badje en was 
ook een wens van de eigenaars. Langs het tuinpad 
plantte Eddy tal van vaste planten die met hun 
bloei, bladvorm en -kleur jaarrond attractief zijn.  

Een frisgroen grasperkje vult de ruimte tussen bei-
de terrassen. Achterin de tuin kunnen de eigenaars 
hun groene vingers oefenen in enkele verhoogde 
groentebakken. Het voorbije jaar vroegen ze Eddy 
nog het terras aan te passen zodat er een plekje 
ontstond voor een bubbelbad. In deze zinnelijke 
tuin valt steeds wat te beleven. Tijdens de vroege 
zomer geurt de ligusterhaag heerlijk, terwijl ze tal 
van insecten lokt. Langszij geven lichtslingers ’s 
avonds sfeer en geborgenheid en vaak klinkt er ook 
een zacht deuntje doorheen de beplanting in deze 
rustgevende stadstuin.

Een nieuwe wind 
EEN NIEUW GELUID

Hier is het 
altijd me-time

CATEGORIE 
TUINEN
< 250 m²BRONS
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CATEGORIE 
TUINEN
250-1000 m²GOUD

Vele vrije uren heeft tuinaannemer Guy Jaspers in zijn eigen tuin 
besteed, tussen alle andere projecten door. Al dat werk resulteerde 
in een Moors pareltje uit Duizend-en-een-nacht met water als alles 
verbindend natuurelement. 

Ruim twintig jaar geleden startte Guy 
met de aanleg van zijn eigen achtertuin, 
waarin hij Spaanse en Moorse invloeden 
verwerkte. Het pad bestaat er uit 

duizenden met de hand gelegde witte keitjes die 
een kruis vormen rond een centrale waterpartij. 
Sierlijke zwarte arabesken geven het grondvlak 
nog meer uitstraling. In het midden ligt een 
fraaie vijver, waarin uit elke uithoek een fijn 
waterstraaltje spuit. Al dit water ontspringt uit 
een waterspuwer en opstaand bassin tegen de 
achterwand. Van hieruit stroomt het koele water 
door een smal gootje naar de centrale vijver. 

Rondom liggen symmetrische plantvakken met 
lage, vaste planten in paarse bloemtinten, in de 
hoogte bijgestaan door ranke solitaire coniferen. 

In een tweede fase, nadat de woning volledig ge-
renoveerd was, dacht Guy na over de integratie 
van een grote loods langszij en de resterende ach-
tertuin aan de woning. Daar maakte hij van een 
strakke zwemvijver het hart van zijn tuin. Ook hier 
speelt water een centrale rol. Via een verhoogd 
filtergedeelte loopt het zachtjes klaterend in de 
zwemvijver. Deze filtermuur verbindt het huis met 
de overdekte zithoek, die aan de voorkant een eer-
der hedendaagse look heeft en aan de achterkant 
zijn zuiderse invloeden behield. Naast het water 
loopt een pad in cobblestones achteloos door de 
lage beplanting. De oorspronkelijke overkapping 
halfweg de tuin biedt plaats aan een leuke zithoek 
die uit dezelfde materialen vervaardigd is als het 
terras. Deze zithoek kreeg door de deels houten 
bankjes een zachtere toets.  De sfeer van het war-
me zuiden is hier nooit veraf.

DUIZEND-EN-
EEN-NACHTEN

Guy Jaspers
Kloosterstraat 13
B-9170 Meerdonk
T +32 (0)475 29 46 31
jaspers.guy@telenet.be
Ontwerp: Guy Jaspers

JASPERS TUINWERKEN BV

Water als 
hét middel 
tegen alle stress



Ward Vantomme
Rekkemsestraat 256
B-8510 Marke
T +32 (0)486 63 13 72
info@tuinenvantomme.be
Ontwerp: Greenconcepts

TUINEN VANTOMME

Na jaren trouwe dienst leek hun tuin in Deerlijk zijn glans en charme 
verloren te hebben. De eigenaars namen tuinaannemer Ward Vantomme 
onder de arm voor de creatie van een buitenruimte met meer beleving 
en cachet. Door de tuin op te delen in verschillende belevingszones 
aangekleed met diverse materialen kreeg de tuin in elk seizoen een 
groene boost van jewelste.

Het nieuwe tuinplan focuste vooral op 
vernieuwing, maar hield ook rekening 
met enkele, waardevolle bestaande 
elementen. Zo kreeg de omgordende 

coniferenhaag een verjongingssnoei en gezond-
heidsbehandeling. Het pad naar de voordeur en de 
oprit naar de garage kregen een nieuwe dynamiek. 
Brede donkere banden in natuursteen lopen door 
de met tegels bezette oprit tot in de beplanting 
langszij. De toegang naar de tuin is grotendeels 
aan het zicht onttrokken door als jaloezieën ge-
plaatste eikenhouten balken. De grote tuinpoort 
naar de achtertuin is kunstig in deze halfopen 
tuinwand ingewerkt. Daarachter loopt een grind-
pad langs de tuingrens naar een verhoogd zonne-
terras in thermisch essenhout. Het hout is uiterst 
vakkundig en onzichtbaar bevestigd op een onder-
liggende aluminium structuur. Groepen van rood-
bloeiende duizendknoop zorgen voor een speelse 
invulling van de uitsnijdingen in het houten terras. 
Granieten stapstenen in het gazon leiden door-
heen de tuin naar een tweede overdekt terras in 
een hoek van het perceel. De verticale houten lat-
ten lopen door in de geïntegreerde buitenkasten, 
de deur naar de tuinberging en de dakrand. Zwart 
gebeitste legplanken en indirecte ledverlichting 
geven deze plek een warmhuiselijke uitstraling. 
Langs de woning loopt een verhoogd houten pad 
dat halfweg onderbroken wordt voor een losse 
zithoek in patchwork patroon. De gevarieerde 

beplanting langszij vindt steun in een hoge tuin-
muur. Hier maakte Ward met leidraden een wille-
keurig zigzagpatroon waaraan de klimplanten zich 
kunnen vastgrijpen. Drie ranke Gingko biloba’s ver-
gezellen hen in de hoogte en laten nog voldoende 
zonlicht door voor de onderbegroeiing. Tegen de 
achterkant van de woning zorgt een uitbundige 
buffer van vaste planten voor extra beleving in 
dit tuindeel. De in het groen opgaande wasdraad 
vormt een speelse knipoog naar de tuinafschei-
ding aan de voordeur. Enkele tuinkruiden laten zich 
de warmte van de achtergevel welgevallen. Door 
zijn materiaalkeuze en plantenexpertise slaagt 
Ward Vantomme er in om een nieuw hoofdstuk in 
deze tuin aan te vatten. Qua sfeer en tuinbeleving 
zijn de bewoners alvast zeer enthousiast.

Als je LIEFDE ZOEKT

Elk hoekje in onze 
tuin vertelt een 
eigen verhaal

CATEGORIE 
TUINEN
250-1000 m²ZILVER
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BRONS

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

TUINARCHITECTUUR VRANCKX

In Geel kreeg tuinaannemer Roeland Vranckx de vraag om meer 
groenbeleving in de tuin te brengen. Met een strakke en heldere 
lijnvoering creëerde hij een moderne, stedelijke tuin die de tand 
des tijds zeker kan doorstaan. 

Roeland presenteerde de eigenaars diverse 
ontwerpen voor voor-, zij- en achtertuin. 
Het resultaat werd een tuin die uitnodigt 
om er doorheen te wandelen op zoek naar 

dat eigen ideale plekje. In de voortuin zorgen ver-
hoogde plantenbakken en de dunne stammen van 
enkele berken voor een maximale groenbeleving. 
De oprit is slechts deels verhard en biedt nog volop 
parkeerruimte. Naar achteren toe loopt het pad uit 
op een handige fietsenberging. Deze kreeg een-
zelfde houtlook als de tuinmuren die het perceel in 
verschillende belevingskamers verdelen. 

Vlakbij de woning resulteerde dit in een stemmige 
met houten wanden afgebakende patiotuin. Van 
zomer tot winter tooit dit tuindeel zich met witte 
en blauwe bloemen boven een bed van siergras-
sen en lage bodembedekkers. Een houten raam 
in de tuinschutting biedt uitkijk op een verhoogd 
waterbassin nabij het achterliggende zonneterras. 
Een lijn van hoogstammige krentenboompjes ont-
neemt het zicht op de buren en schermt met priva-
cy waar nodig. Als een ketting rijgt het langgerek-
te tuinpad de verschillende tuindelen aan elkaar. 
Want wie het tuinpad volgt, langs het gazon, komt 
uit op een tweede, meer omsloten tuinpaviljoen. In 
de hoge houten wanden zijn nissen gemaakt die 
de huiselijke sfeer nog meer versterken. Op termijn 
zullen besdragende klimplanten deze zitruimte 
een groen dak bezorgen. Helemaal achterin de 
tuin ligt een ietwat verborgen moestuintje waar 
de eigenaars groenten en fruit kunnen kweken en 
waar de kinderen alleen of met vriendjes kunnen 
spelen. Op koele avonden vindt het gezin er warm-
te en gezelligheid in de vlammen van een vuurkorf. 
Naast de vaste groenstructuren herbergt de tuin 
tal van bloeiende vaste planten, sierstruiken en 
klimplanten zodat er altijd wel iets te ontdekken is. 
Ondanks het strakke lijnenspel dat de tuin typeert, 
nodigt de nonchalance en frivole aankleding ervan 
steeds uit om naar buiten te gaan en de seizoenen 
te beleven.

Beleef  
DE SEIZOENEN

Strak én nonchalant: 
het perfecte plaatje 

CATEGORIE 
TUINEN
250-1000 m²
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Jeroen Vinckier 
Ardooisestraat 43 
B-8870 Izegem
T +32 (0)472 89 23 54
info@tuinenhedera.be
Ontwerp: Jeroen Vinckier

TUINEN HEDERA

Toen de eigenaars van een perceel in Wingene tuinaannemer Jeroen 
Vinckier contacteerden, hadden ze slechts één wens voor hun tuin. 
Hij moest hen het ultieme gevoel van vrijheid schenken. Jeroen kreeg 
het volle vertrouwen en carte blanche. Na vier jaar noeste arbeid gaf 
de tuin al zijn geheimen prijs.

Vanaf de straatkant zie je enkel hoge hagen 
en een streepje van het dak van de cen-
traal gelegen landelijke woning. De tuin 
is immers rondom afgesloten met een 

hoge natuurlijke haag van meidoorn en haagbeuk. 
De doornige stekels houden ongewenst bezoek 
buiten en vogels en andere dieren vinden er volop 
voedsel en beschutting om te nesten. Wanneer de 
brede metalen poort met houtafwerking zijdelings 
schuift, opent zich een breed karrenspoor uit kas-
seien in combinatie met Franse dolomiet. Dat loopt 
over een stevig brugje naar de woning en garages. 
Meerdere wagens kunnen er probleemloos parkeren 
en manoeuvreren. Rondom de achterkant van de wo-
ning creëerde Jeroen een groene wal die bij te hoge 
waterstanden kan afwateren naar de gracht aan de 
grenzen van het perceel. Een tweede meanderende 
waterpartij ligt in een zichtas van de woning en reikt 
tot diep in de paardenweide. Deze is deels met een 
kastanjehouten afsluiting omsloten en telt meer-
dere solitaire bomen die voor enige welgekomen 
schaduw kunnen zorgen. Met profielen uit beton 
maakte Jeroen een visueel onzichtbare barrière tus-
sen de privétuin en de weide. Her en der in de tuin 
zorgen lage struikmassieven voor een wintergroen 
karakter. Het hoofdterras aan de woning is uiterst 
vakkundig aangelegd in Belgische blauwe hardsteen 
in Romeins verband. Verder beschikken de bewoners 

nog over twee ipé hardhouten terrassen; eentje aan 
de vijver en eentje overdekt onder het bijgebouw 
tegen de garage. Koperbruine kleiklinkers verbinden 
het hoofdterras met de terrassen langszij. Tijdens de 
aanleg van de tuin werd veel aandacht besteed aan 
de structuur van de bodem. Door de vele werkzaam-
heden bevatte deze veel steenpuin en was de grond 
zeer verhard. Daar is nu nog weinig van de merken, 
want de bloemrijke borders, grassen en groenmas-
sieven stralen van gezondheid. Bij de keuze van vaste 
planten besteedde Jeroen ook ruime aandacht aan 
hun droogtebestendigheid. De tuin en waterpartijen 
lokken veel dieren, maar ook de bewoners vinden in 
hun tuin de hemel op aarde.

De natuur als  
METGEZEL

Onze tuin bewaakt 
het evenwicht tussen 
werken en genieten

CATEGORIE 
TUINEN
> 1000 m²GOUD
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CATEGORIE 
TUINEN
> 1000 m²ZILVER

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

OOST TUINAANNEMINGEN BV

Voor de aanleg van hun tuin gingen de eigenaars van een moderne 
woning in Kortrijk te rade bij tuinaannemer Frederik Oost. Die realiseerde 
met veel vakkennis en duurzame materialen het ontwerp, dat volledig 
aansloot op hun verlangen naar een groene oase waarin ze tot rust 
kunnen komen. 

In de voortuin is de groene aankleding tot een 
minimum beperkt. Brede stroken van gepolierd 
en gebouchardeerd beton tonen de weg naar de 
voordeur. Opvallende kunst en enkele abstrac-

te vormen uit cortenstaal geven de bezoeker een 
waardige blikvanger. Een tapijt van bruingrijze do-
lomiet strekt zich als een brede, waterdoorlatende 
deken doorheen de voortuin. 

De zij- en achtertuin kennen een brede variatie aan 
beplanting. De bewoners kunnen er ruim tafelen 
en overdekt genieten vanop een met keramische 
tegels bezet terras. Even verderop lonkt een azuur-
blauw overloopzwembad dat uitnodigt om een 
heerlijke duik in het water te nemen. Langszij ligt 
een frisgroen grasperk dat met hoge siergrassen is 
omzoomd. Een tweede, nog intiemer terras uit do-
lomiet ligt wat dieper in de tuin.  Halfweg de tuin 
staat een modern poolhouse dat met alle moder-
ne comfort is ingericht. Via de grote raampartijen 
kan je er doorheen kijken naar een tweede tuin-
deel dat later aan het perceel werd toegevoegd. 
Een natuurlijke vijver spiegelt er de wolken en het 
aanpalende groen. Een tweede multifunctioneel 
bijgebouw werd half over het water opgericht. In 
de hoogte siert een vier meter hoog bronzen beeld 
van een man die de wolken meet. Het geeft extra 
cachet en uiting aan het gevoel dat hier rust en 
vrijheid moeten heersen.

Ik wil VRIJ zijn

Heerlijk, zo’n niet 
te meten gevoel 
van vrijheid



Philippe Haseldonckx
Waterstraat 59
B-2970 Schilde
T +32(0)479 89 15 80
philippe@haseldonckx.com
Ontwerp: Philippe Haseldonckx

HASELDONCKX
TUINARCHITECTUUR

Enkele jaren geleden spraken de eigenaars van een grote parktuin 
in Brasschaat tuinaannemer Philippe Haseldonckx aan om hun tuin in 
volle grandeur te herstellen. Philippe klaarde de klus met flair en gaf 
de bewoners een intense groenbeleving die tot diep in de tuin reikt.

Aanvankelijk bestond het perceel groten-
deels uit gazon en hoge bomen. Deze 
vormen nu de levende zuilen van een 
sierlijke parktuin. De imposante woning 

ligt in een bed van lage siergrassen, sierstruiken en 
wintergroene massieven. De uitgestrekte achter-
tuin biedt ruimte aan enkele majestueuze water-
partijen.  Zo kregen de bewoners tegen het terras 
in natuursteen aan de woning een met mozaïek 
bezet zwembad en ruim poolhouse. Dit overloop-
zwembad is ook een onderloopzwembad waar-
van de buffertanks deels onder het hardhouten 
terras en deels onder het poolhouse schuilgaan. 
Een tweede, natuurlijke waterpartij strekt zich 45 
meter diep in de tuin. Het water dient als een le-
vensgrote spiegel waarin de omringende bomen 
en wolken hun dubbelganger vinden. Taluds van 
siergrassen, ronde wintergroene massieven en de 
opgesnoeide stammen van hoge bomen geven het 
ruime grasveld een speelse dynamiek. De uitgegra-
ven aarde van deze waterpartij werd trouwens 

niet afgevoerd, maar achterin de tuin herbenut 
als heuvel. Philippe vond hier een handige onder-
grondse ruimte om de natuurlijke filterinstallatie 
van de waterpartij in op te bergen. Verderop in de 
tuin kregen de kinderen een eigen sportterrein om 
zich naar hartenlust uit te leven. Ook een stevige 
boomhut met hangbrug nodigt jong en oud uit 
om de omringende bossen te bewonderen. Dankzij 
kleine en grote ingrepen creëerde Philippe in deze 
tuin een nieuwe eenheid die oud met nieuw ver-
bindt en vooral veel rust biedt.

DE STILTE van groen 

Het groen doet
 je hier gewoon 

stilvallen

BRONS CATEGORIE 
TUINEN
> 1000 m²
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CATEGORIE 
JONG TALENTGOUD

Art Verbeeck
Tervantstraat 92
B-3583 Beringen (Paal)
T +32 (0)496 39 15 71
info@artecta-tuinen.be
Ontwerp: Art Verbeeck

ARTECTA BVBA

Deze moderne, strakke woning in Bree vroeg om een sobere, groene 
omkleding in harmonie met haar bewoners. De jonge tuinaannemer 
Art Verbeeck realiseerde een ontwerp met unieke accenten die de 
groen- en tuinbeleving naar een hoger niveau tillen.

Om de link tussen woning en tuin te 
versterken, koos Art voor een specifie-
ke behandeling van de betonverhar-
ding. Zo zijn de paden in de voor- en 

achtertuin ter plaatse vervaardigd uit gietbeton 
die door structuurmatten een speciale houtlook 
kregen aangemeten. De tekening in het beton har-
monieert beeldig met de wuivende grashalmen 
langszij. De inrit naar de garage werd uitgevoerd 
in uitgewassen beton, die hier het gezelschap 
kreeg van grijze kiezel om het harde grondvlak te 
breken. Ook het verhoogde terras diep in de tuin 
is gevormd door grote betonblokken die haast de 
waterkant raken. 

Rond de woning loopt een breed grindpad, enkel 
onderbroken door een stemmige, omsloten pa-
tiotuin. Met zijn lage siergrassen en decoratieve 
meerstammige struiken brengt ze de natuur nog 
dichter bij de woning. Tegen de achtergevel ligt 
een zonnig, natuurstenen terras dat aansluit op 
het tuinpad in sierbeton. Dat leidt de bewoners 
langs hoge siergrassen naar het lichtgrijze liner-
zwembad met verhoogd zonneterras. Langs de 
andere kant van het pad beschikken de bewoners 
over een ruim bijgebouw, in dezelfde stijl als de 
woning. Even verderop, rakend aan de donkere, 
opstaande stalen zwembadrand ligt een verdiepte 
zithoek met vuurkorf en robuuste houten zitele-
menten. Aan de randen van het perceel koos Art 
voor een losse natuurlijke gordel van wintergroe-
ne en bladverliezende heesters als buffer naar de 
omringende buren. Achteraan in de tuin werd met 
een deel van de overtollige aarde een talud aan-
gelegd zodat ook daar de inkijk tot een minimum 
wordt herleid. Op termijn krijgt de tuin nog een 
basketpleintje en sfeerverlichting, maar met de 
huidige voorzieningen en afwerkingsgraad zijn de 
bewoners al in de zevende hemel.

OP MAAT
van het leven 

Dit is wat wij 
noemen een 
gezinstuin met 
heel eigen cachet



Olivier Paillot
Vullaertstraat 87
B-8730 Beernem (Oedelem)
T +32 (0)478 66 51 54
info@olivierpaillot.be
Ontwerp: Olivier Paillot

LANDSCHAPS- EN 
TUINARCHITECTUUR
OLIVIER PAILLOT

Bij aankoop van een grote vrijstaande villa in Varsenare waren 
zowel interieur als tuin nog vrij in te vullen. De bewoners zijn harde 
werkers en na hun werkdag wensten ze vooral thuis te komen in een 
onderhoudsvriendelijke en rustgevende tuin. De jonge tuinaannemer 
Olivier Paillot gaf hun groene dromen vorm en uitstraling. 

Bij aanvang van de werken telde het per-
ceel slechts enkele omringende hagen. 
In overleg met de eigenaars stelde Olivier 
een organisch gevormd tuinplan voor, met 

ruimte voor sport en ontspanning. De brede oprit 
in eccogravel en Franse dolomiet kreeg een zachte 
omkadering met lage siergrassen. Wintergroene 
massieven van Japanse hulst en taxus verzachten 
de overgang naar de voorgevel. Langszij geeft een 
border van bloeiende boerenhortensia’s meer fleur 
en kleur aan het geheel. Achter de woning strekt 
zich een langgerekt frisgroen grasperk uit dat 
organisch wordt omsloten door hoge beukenha-
gen, lage wolken van siergrassen en wintergroene 
struiken. Eilandjes van rododendrons en solitaire 
bomen doorbreken het vlakke grondplan. Achter-
in beschikken de bewoners nog over een handig 
tuinhuis met overdekte zithoek. Langszij ligt een 
bloeiende border met enkele fruitbomen. Naast de 
woning, omgeven door lage taxushagen, kunnen 
de bewoners hun groene vingers oefenen in een 
kleine moestuin met tunnelserre. Voor het terras 
achter de woning koos Olivier voor een combinatie 
van kleiklinkers met blauwe hardsteen. Aanvanke-
lijk stonden de eigenaars twijfelachtig tegenover 
een zwembad in de tuin, maar in een latere fase 

vonden ze genoeg positieve argumenten om over-
stag te gaan. Door te kiezen voor een donkerkleurig 
ppc zwembad met grasrand wordt het natuurlijke 
gevoel nog versterkt. Als extra troef voegde Olivier 
nog een zwevend houten terras toe dat plaats 
biedt aan enkele ligzetels.  Tot slot werd tijdens de 
plaatsing van het zwembad nog een beregenings-
systeem met bijhorende boorput voorzien zodat 
de tuinbeplanting de droge periodes moeiteloos 
kan doorstaan. Voor het onderhoud van hun tuin 
kunnen de eigenaars steeds een beroep doen op 
de groene vingers van Olivier. De werkdag in alle 
rust afsluiten is hier een fluitje van een cent.

THUIS in eigen tuin

Waar vele mensen 
neerploffen in hun 
zetel, nestelen wij 

ons in de tuin 

CATEGORIE 
JONG TALENTZILVER
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BRONS

Bruno De Brabandere  
Nijverheidsweg 18-20
B-9820 Merelbeke 
T +32 (0)496 31 26 21 
contact@hofheren.be 
Ontwerp: Floris De Brabandere 

HOFHEREN HOGERHUIS 

De grauwe ommuurde tuin van een ondernemersorganisatie in Brussel 
had nood aan een grondige make-over. Tuinaannemersbedrijf Hofheren 
Hogerhuis werd aangesproken om er opnieuw een rustgevende plek 
van te maken die zuurstof en inspiratie biedt aan haar bezoekers.

Waar voorheen enkele verweerde 
bomen stonden, gaf een speelse 
inkleding een nieuw elan aan de 
tuin. In duurzaam cortenstaal 

creëerde het team van Nicolas en Bruno De Bra-
bandere enkele losse plantenvakken die zich als 
tetrisblokjes in het keramische grondplan hebben 
genesteld. Bezoekers vinden er volop zitgelegen-
heid op de brede met hardhout bezette randen. De 
hoge omringende muren weren elk streepje zon-
licht in deze binnentuin, zodat de keuze voor enkel 
schaduwplanten evident was. 

Zo vinden we in de plantvakken een gevarieerd boe-
ket van frisgroene varens, donkergroene hosta, de 
gebogen bladstengels van salomonszegel en en-
kele lage siergrassen. Zij verblijven in de gefilterde 
schaduw van hoge, meerstammige lampionbomen 
(Cercidiphyllum japonicum), waarvan de bladeren 
in het najaar prachtig verkleuren en dan een zoete 
geur verspreiden. In een verhoogd plantvak langs-
zij mogen klimopranken zich een weg naar boven 
banen, waar een insectenhotel alle troeven in huis 
heeft om hommels en bijen naar de tuin te lokken. 
Bij regenachtig weer kan in de hoogte een scherm 
over de binnentuin worden gespannen. De zitplek-
ken kunnen bij valavond zacht geaccentueerd wor-
den met sfeerverlichting. Zowel vanuit de hoogte 
– vanop een metalen brug met traptredes – als 
tussen de beplanting voel je de inspirerende kracht 
van de natuur. Op regelmatige basis voert het tuin-
aannemersteam de nodige onderhoudswerken uit 
zodat dit groene pareltje niet weer vervalt tot een 
grijze vlek in het centrum van de hoofdstad.

Een GROENINJECTIE 
in het hart

Een minimum aan 
ruimte werd een 
maximum aan 
zuurstofrijke 
groenbeleving

CATEGORIE 
JONG TALENT



Hoogteverschillen in de tuin kunnen een ware uitdaging zijn, maar 
ook een extra troef. Op een sterk hellend perceel in Herselt slaagde 
tuinaannemer Jo Verboven erin om een rustgevende tuin te maken 
die de moderne, strakke woning warm omhelst en achterin alle 
vrijheid laat om op te gaan in het aansluitende bosgebied.

Intiem
IN DE HOOGTE

CATEGORIE 
GROEN KLEURTGOUD

De verschillende materialen waaruit de 
woning is opgetrokken, inspireerden de 
keuze van verhardingsmaterialen. De 
brede oprit in kasseien leidt naar een 

met hoge muren omsloten parking. Een grind-
strook langszij biedt extra parkeerplek en grenst 
aan de brede klinkertreden die naar de centrale 
voordeur leiden. Wuivende siergrassen en winter-
groene hagen vormen de organische ruggengraat 
van de voortuin. Een grindpad baant zich achteloos 
een weg tussen de gevarieerde en bloemrijke be-
planting naar de zij- en achtertuin. Al in de voor-
tuin kunnen de bewoners vanop een ruim terras 
langs de woning genieten van de eerste zonne-
stralen. De halfhoge beplanting zorgt een intieme 
en warme buffer rond de woning. Het grijsbruine 
grindpad mondt uit in een extra zitplek waar een 
vuurkorf kan worden ontstoken. Van daaruit ver-

trekt een grasperk dat tot diep in de tuin strekt. 
Siergrassen en decoratieve solitaire bomen zorgen 
voor ritme en structuur. Naast en achter de woning 
ligt een ruime, afgeronde sier- en zwemvijver die 
vanuit de grote raampartijen aan de woning volop 
zichtbaarheid geniet. Achter de woning buigt een 
ruim vierkant zitterras zich over het water. Borders 
van siergrassen en lage vaste planten plooien zich 
langs de waterkant en zijn een ludieke knipoog 
naar het omringende heuvelige landschap. Enkele 
stapstenen en lange treden in het glooiende gazon 
nodigen uit om verder tussen de bomen op ontdek-
king te gaan.  Eveneens via stapstenen kan je langs 
de woning een intieme binnentuin bereiken waar 
een tuindouche je opwacht. Dankzij de vakkundige 
ingrepen van de tuinaannemer kunnen de bewo-
ners in alle privacy genieten van elkaars gezelschap 
en van het magnifieke landschap dat hen omringt.

Hier raak 
je nooit 

uitgekeken: 
water, planten, 

landschap… 
Heerlijk!
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Jo Verboven
De Reid 32
B-2260 Westerlo
T +32 (0)477 84 53 12
info@tuinaanlegverboven.be
Ontwerp: Ken Verelst Tuinarchitectuur

V&V GROENSERVICE BV

ZILVER CATEGORIE 
GROEN KLEURT

In het bosrijke Waasmunster kreeg tuinaannemer Laurenz Schietse in 2018 
de vraag om twee percelen met elkaar te verbinden, maar toch de eigenheid 
van elk te bewaren. Op plan schotelen de eigenaars een ruime bostuin voor 
die volop privacy biedt door hoge muren en een zee van planten. 
Een behoorlijke uitdaging om er één harmonisch geheel van te maken! 

Twee werelden 
ÉÉN DROOM

De kleurencombinatie Achillea millefolium ‘Terra-
cottum’ met Carex testacea ‘Prairie Fire’ is prachtig. 
Beide zijn ongeveer 60cm hoog, zeer mooi van be-
gin juni tot een heel stuk in augustus – september. 
Je plant ze best heel natuurlijk, dus wat door elkaar, 
in “boeketvorm”. Deze planten zijn zonnekloppers 
en houden van schrale grond. Uitgebloeide Achil-
lea’s geven bovendien een prachtig wintersilhouet. 

Achillea millefolium ‘Terracotta’,  een middelgro-
te bladverliezende Duizendblad met een bossige 
opgaande vorm, heeft platte okergele tot terracot-
takleurige bloemtuilen op hoge stengel. De bla-
deren zijn varenachtig, grijsgroen en aromatisch. 
Achillea ‘Terracotta’ is zeer goed winterhard, lokt 
vlinders en bijen, is droogtetolerant en verdraagt 
ook goed zeewind en luchtverontreiniging. Gebruik 
in bloemperken, borders, onderhoudsarme tuin, 
snijbloemen, droogboeketten, groepsbeplanting, 
prairie tuin, cottagetuin, informele tuin. Snoeien in 
het voorjaar, slordig uitziende oude bladeren weg-
snoeien, na de bloei terugsnoeien geeft soms een 
lichte nabloei.

Carex testaceae ‘Prairie Fire’ of Oranjezegge is een 
kleine 0,4m tot 0,6m  groenblijvende grassoort 
met smalle overhangende, olijfgroene bladeren in 
de lente, bronskleurig in de zomer en prachtig oran-
jerood in de herfst . Hoe meer zon hoe spectaculair-
der de verkleuring. 
Deze zegge is goed ziekteresistent en bloeit van 
juni tot augustus met onopvallende roodbruine 
bloemaren en gras houdt van een standplaats in de 
volle zon of halfschaduw. 

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’  of  vingergras 
of parelgierst is een middelgrote bladverliezende 
grassoort met een opgaande , zuilvormige habitus. 
De attractieve smal lineaire bladeren zijn blauw-
groen tot blauwgrijs gekleurd en krijgen een beige 
gele kleur in de herfst. Panicum virgatum ‘Heavy 
Metal’ bloeit van augustus tot oktober met luchti-
ge mauve bloempluimen die eens het zaad begint 
te rijpen vrij snel strokleurig worden. 

Er werden diverse Fargesia’s ingezet. Dit zijn niet 
woekerende bamboes waarvan de rhizomen ofwel 
wortelstokken ondergronds niet aan de wandel 
gaan. De nieuwe scheuten van Fargesia’s zullen 
altijd dichtbij de moederplant opkomen. De plant 
dijt met andere woorden wel uit, maar zal niet op 
onverwachte plaatsen verschijnen. 

De Fargesia nitida ‘Shadow Light’ is laagblijvend 
1.40 tot1.60m en uitermate geschikt om in een pot 
of kuip te zetten. 

De Fargesia murieliae ‘Dino’ wordt ook wel de fon-
teinbamboe of sierbamboe genoemd. Hij is winter-
hard en zeer geschikt als  dichte haag of afschei-
ding dankzij zijn bossige vorm. De bamboe kan 
tot 3 meter hoog worden, maar kan vlot gesnoeid 
worden.  

De Fargesia ‘Rufa’ is een populaire bamboesoort 
die menig balkon en tuin zal doen opfleuren. Dank-
zij de mooie overhangende roodachtige stengels 
en lichtgroene bladeren behoudt hij ook in de win-
ter zijn frisse appelgroene kleur. Ongesnoeid wordt 
hij tussen de 1,5 meter en 2,5 meter hoog. 

Fargesia murieliae ‘Simba’ is een middelgrote tot 
kleine bamboe met een bossige rechtopgaande, 
compacte, niet woekerende habitus. De lichtgroene 
bladeren zijn klein en sierlijk. De halmen zijn purper 
getint en hangen lichtjes over. Deze bamboe houdt 
van een standplaats in de halfschaduw, schaduw 
of zon en een verse, goed doorlaatbare, luchtige 
en vruchtbare grond. Fargesia murieliae ‘Simba’ is 
goed winterhard en heeft geen last van ziekte of 
ongedierte. Het is een geschikte bamboe  als haag-
plant, windscherm of kuipplant. 

Panicum virgatum 
‘Heavy Metal’

Fargesia murieliae 
‘Simba’

Achillea millefolium
‘Terracotta’

Carex testaceae
‘Prairie Fire’
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Laurenz Schietse
Guido Gezellestraat 17
B-8780 Oostrozebeke
T +32 (0)498 51 87 13
laurenz@tuinenschietse.be
Ontwerp: Jan Maenhout

TUINEN SCHIETSE LAURENZ

Om de blikken vanop een druk wan-
delpad nabij de woning te weren, 
werd het ganse perceel omgeven 
door een hoge muur. Vanaf de 

straatzijde is deze nauwelijks zichtbaar door het 
overvloedige groen in de voortuin. Tal van in-
heemse boomsoorten, groenblijvende struiken, 
rozen, varens en bol- en knolgewassen maken er 
een stemmige bostuin van die naadloos aansluit 
op het omringende landschap. Een brede oprit 
in Belgische porfierkasseien loopt tussen deze 
beplanting door naar de ruime binnenkoer. Op 
dit stemmige binnenplein vinden we weelderige 
groenzones met tal van gecultiveerde planten. 
De diverse bladvormen en pastelkleurige bloem-
tinten maken van deze tuin een droombestem-
ming voor bijen en insecten. Aan hun voet zorgt 
een dikke laag lavasubstraat voor de optimale 
groeiomstandigheden en het voorkomt dat on-
kruid de kans krijgt om te groeien. Een breed 
koperbruin klinkerpad leidt langs de geurende 
beplanting naar een tweede ommuurde binnen-
tuin. Hier beschikken de bewoners over een ruim 
zonneterras in blauwe hardsteen. De muren van 
de woning tooide Laurenz met bloeiende klim-
planten, terwijl tal van hortensia’s en lage en 
halfhoge vaste planten het terras opfleuren met 
een zee van bloemen.

Een hoge, geautomatiseerde schuifpoort vormt 
zowel de scheiding als de toegang naar een 
tweede tuindeel dat bereikbaar is via een stem-
mig bospad. De eigenaars wensten immers op 
hun perceel een tweedeling te bewaren zodat in 
de toekomst kangoeroewonen nog tot de opties 
behoort. In dit tweede ommuurde tuindeel draait 
het leven rond een ruim overloopzwembad met 
natuurstenen boord.  Dezelfde natuursteen (Tra-
vertin Titanium) is ook te vinden in het pad langs 
de woning. Tussen het overdekte terras en het 
zwembad ligt een ruime hardhouten terras dat 
een eeuwige uitnodiging is om te zonnen en te 
genieten. Lage bakstenen muurtjes richten zich 
op als een haast natuurlijke barrière voor spelen-
de kinderen op het ruime grasperk achter de wo-
ning. De beplanting is zeer gevarieerd en biedt 
tal van botanische blikvangers. Enkele kunstwer-
ken in het groen vinden in de hoge tuinmuren 
een geschikte achterwand om tegen te figure-
ren. Tuinaannemer Laurenz Schietse voerde alle 
tuinwerken uit in overleg met de bouwheer. Met 
een tijdelijk kunstgrasveld zorgde hij er zelfs voor 
dat de eigenaars al tijdens de zomermaanden, 
voor het einde van de werkzaamheden, zorgeloos 
konden zwemmen. De trotse eigenaars vonden 
in Laurenz de perfecte persoon om hun tuindro-
men waar te maken en te onderhouden.

Met zoveel 
geuren en 

kleuren 
verwent onze 

de tuin ons 
constant

In zo’n rijke overvloed is het bijzonder lastig kie-
zen. We hadden graag aandacht geschonken aan 
een veelvoud van prachtige planten: Paeonia lutea, 
Ballota pseudodictamnus, Salvia guaranitica ‘Black 
and Blue’, Salvia microphylla ‘Blue Monrovia’… maar 
beperken ons tot:

Stewartia pseudocamellia (schijn – of boomcame-
lia), een ondergewaardeerde halfboom. Het is een 
kleine, bladverliezende, vaak meerstammige sier-
boom met een zuilvormige tot piramidale habitus. 
De bladeren zijn elliptisch, getand, bronskleurig in 
de lente, donkergroen in de zomer en geel, rood  tot 
paars in de herfst, een echte blikvanger. Van juni 
tot en met augustus bloeit hij met licht geurende, 
witte camelia-achtige bloemen met goudgele tot 
oranje meeldraden, de bloemblaadjes zijn gekar-
teld. De bloemen trekken ook veel vlinders, bijen 
en andere nuttige insecten aan. Deze boom houdt 
niet van de zon, prefereert een zure bodem en 
vraagt weinig snoei en onderhoud. Stewartia pseu-
docamellia is goed winterhard, kan tegen zeewind 
en is ziekte- en ongediertevrij . 

Cistus x ledon of rotsroos, behoort tot de familie 
Cistaceae die vooral in de streek rond de middel-
landse zee en Canarische eilanden voorkomen. 
Deze soort is groenblijvend en wordt 70 tot 100 
cm hoog. De witte, geurende bloemen hebben vijf 
papierachtige kroonblaadjes rond geelkleurige, uit-
stekende meeldraden. Deze bloemen blijven één, 
hoogstens twee dagen mooi, maar verschijnen in 
zulke grote aantallen tussen juni en augustus dat 
de relatief korte bloeitijd per bloem niet opvalt. Cis-
tus is echt een aanwinst voor een tuin. De meeste 
soorten zijn goed winterhard en hebben geen be-
scherming nodig in de winter. Cistus doet het goed 
op plekken waar haast geen andere planten groei-
en, met name in heel arme bodems en op een erg 
warme plek voelt deze plant zich helemaal thuis.

Acer japonicum ‘Aconitifolium’ groeit vanuit een 
struik uit tot een kleine of middelgrote meerstam-
mige boom. De diep ingesneden eivormige en va-
renachtige bladeren zijn groen van kleur. Een ware 
solitaire blikvanger met  prachtige herfst kleuren, 
geel, oranje tot diep donkerrood of zelfs paarsrood.  
Van midden zomer tot oktober hangen fraaie kleine 
roodachtige esdoornzaadjes als gevleugelde noot-
jes aan de plant. De Acer japonicum ‘Aconitifolium’  
verkiest een beschutte groeiplaats in de zon of lich-
te schaduw en een lichtvochtige tot vochtige,  wat 
zure bodem. 

Nysa sylvatica ‘Isabel Grace’ is een langzaam 
groeiende bladverliezende boom, iets kleiner dan 
de soortgenoten, met licht hangende takken en 
smalle bladeren die in de herfst bloedrood kleu-
ren. De kleine onopvallende bloemetjes zijn een 
lekkernij voor vele insecten, gevolgd door kleine 
doffe paarse vruchten Ze groeit het liefst op een 
neutrale tot zure, lichtvochtige, humusrijke grond 
en beschut tegen koude, droge wind. Deze ideale 
blikvanger voor een kleinere tuin heeft wel een he-
kel aan verplanten. 

EVENWICHT TUSSEN ESTHETICA 
EN KLIMAATVERANDERINGEN 
Niemand ontsnapt nog aan de impact van het veranderende klimaat op onze 
tuinen. Speciale aandacht geeft de jury dan ook aan het ecologische aspect 
van elk project. Vooral de waterhuishouding in de groenrealisatie van Laurenz 
Schietse van Studio Outside bekoorde de jury deze editie. Het gebruik van 
betonpuin en kalksteenslag zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien het water 
op de paden in de bodem kan dringen. Terrassen en oprit zijn aangesloten op 
infiltratiekratten.
En de lava 4/8 tussen alle planten van de binnentuin verhindert dat de bo-
dem snel uitdroogt en vereenvoudigt bovendien het tuinbeheer.

Stewartia 
pseudocamellia

Cistus x ledon

Acer japonicum 
‘Aconitifolium’

Nysa sylvatica 
‘Isabel Grace’ 
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Wanneer de vorm van het perceel een uitdaging wordt, komt tuinaannemer 
Wim Beliën met de gepaste oplossingen. Zijn tuin spreidde zich in een 
driehoek rond de woning. Maar door tal van kunstige ingrepen, wordt alle 
ruimte volop benut en merk je van de aparte vorm haast niets.

Toen Wim Beliën dit stukje bouwgrond 
in handen kreeg, moest hij toch even 
nadenken over de aankleding ervan. Bij 
aanvang van de werken stelde hij vast 

dat het perceel ooit dienst deed als stortplaats en 
dat ze ooit plaats bood aan de oude boerderij van 
zijn overgrootouders. De zwaar bevuilde grond 
werd een meter diep afgegraven en vervangen 
door nieuwe, goede grond. Door rijen van leibo-
men en hogere solitairen worden de blikken van 
omwonenden geweerd uit de tuin. In de voortuin 
zorgen lage haagjes, wintergroene snoeivormen 
en witbloeiende sierstruiken voor een warme 
ontvangst. De zij- en achtertuin bestaan voorna-
melijk uit frisgroen gazon dat omzoomd is met 

brede bloeiende borders. De zichtassen vanuit 
de woning leiden naar landelijke ornamenten 
in het groen.  Achter de woning beschikken de 
eigenaars over een ruim halfoverdekt terras dat 
uitkijkt op een houten schommel en tuinhuisje 
voor de jongste dochter. De smeedijzeren orange-
rie is in dezelfde stijl als de woning en biedt ex-
tra soelaas tijdens koude of regenachtige dagen. 
Als verharding koos Wim voor oude kleiklinkers, 
gekloven natuursteen en Belgische blauwe hard-
steen op het terras. De beplanting in de borders 
is voorzien van een beregening. Wim droomt nog 
van een zwemvijver, maar tot het zo ver is, mag 
de dochter nog volop ravotten op het immer 
groene gras.

PIEKFIJN
tot in de hoekjes

Een tuin voor een jong 
gezin moet altijd een 

meegroeituin zijn
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Wim Beliën
Genenbemdestraat 20A
B-3945 Ham
T + 32 (0)494 41 26 88
info@tuinwerkenwimbelien.be
Ontwerp: Wim Beliën

TUINWERKEN WIM BELIËN BV

Een tuin die tegen een stootje moet kunnen om-
wille van spelende kinderen, daar werk je best met 
sterke planten zoals de welgekende Hydrangea 
paniculata ‘Limelight’, een ruige en brede opgaan-
de pluimhortensia met stevige stelen. Ze kan 2m 
hoog worden en wel 1,5m breed. Deze populaire 
hortensia bloeit van juli tot september met schit-
terende limoenkleurige bloempluimen die later 
groenwit tot witroze bloeien tot aan de vorst. De 
bladeren zijn smal eivormig, donkergroen, getand 
en aan de onderkant grijsgroen, in de herfst krij-
gen ze paarsachtige kleuren . Deze pluimhortensia 
houdt van een standplaats in volle zon of gefilterd 
zonlicht . Hij bloeit bovendien op éénjarig hout en 
kan in het vroege voorjaar stevig teruggesnoeid 
worden om een bossige vorm te behouden. Hij is 
bijzonder winterhard , lokt veel vlinders en bijen 
en kan ook aan de kust geplant worden, want hij is 
goed zeewindtolerant.

Carpinus japonica of Japanse haagbeuk lijkt in zijn 
groeiwijze iets op onze bekende haagbeuk C. betu-
lus. De Japanse haagbeuk is een bladverliezende 
variant en onderscheidt zich echter door zijn lang-
werpige donkergroene bladeren. De groeiwijze van 
de boom  is vaasvormig en draagt in de nazomer/
herfst prachtige decoratieve goudgele vruchten die, 
net als hop, in trossen onder de bladeren hangen. 

Tussen de schutbladeren bevinden zich kleine no-
tjes. De bast van deze Japanse haagbeuk is licht 
grijsbruin en laat kleine schubben los. De bladrand 
is scherp gezaagd en bij het uitlopen roodachtig 
getint en spits toelopend. In de herfst verkleuren 
ze naar goudgeel. De C. japonica groeit vrijwel op 
elke goede vocht doorlatende humusrijke grond. 
De wortels groeien redelijk oppervlakkig. Verhar-
ding verdraagt ze niet. Een mooie compacte struik 
die goed past in een kleine en grote tuin.  De C. ja-
ponica is toepasbaar als losse struik, ook als kleine 
boom en kan ook perfect geknipt worden in ver-
schillende snoeivormen zoals bv bijenkorven.

Deutzia Scabra ‘Plena’,  Bruidsbloem of roze Deut-
zia genoemd, heeft net als ‘Pride of Rochester’ 
bijzondere roze strepen aan de buitenzijde van 
de bloembladeren. De bloemen verschijnen in de 
maanden juni en juli. Deze plant is familie van de 
Philadelphaceae.  Het groene blad van deze tuin-
plant heeft een ovale vorm en valt in de winter af. 
Deze Bruidsbloem is goed winterhard. Voor de klei-
ne tuin is de struik minder geschikt. Vooral in een 
grotere ruimte komt deze tuinplant echt tot zijn 
recht, bijvoorbeeld achter in de border of als soli-
tair. Plant Deutzia scabra ‘Plena’ in goed doorlaat-
bare, vochtige, voedselrijke grond op een plek in de 
zon. Zo ontwikkelt deze de meeste bloemen. Er is 
verder weinig verzorging nodig na het aanplanten: 
na de bloei de uitgebloeide takken terug knippen 
tot op sterke nieuwe scheuten, oude takken kort 
terugsnoeien tot op 10 cm boven de grond. Hier-
door wordt de struik voortdurend verjongd.

Ilex crenata ‘Green Hedge’ of Japanse hulst. Deze 
hulst komt van nature voor in Japan, China, Taiwan 
en Korea. Het is een opgaande groeier en  winter-
groene plant. De lichtgroene buxusachtige blade-
ren van ongeveer 2cm lang hebben geen stekels. 
De Ilex ‘Green Hedge’ bloeit in mei – juni met onop-
vallende geurende bloemen. De bloemen trekken 
vogels, vlinders, bijen en andere nuttige insecten 
aan. Indien de plant regelmatig gesnoeid wordt, 
dan krijgt de plant niet de kans om bessen te pro-
duceren. Hoe meer je snoeit, hoe voller hij groeit. 
Ze gedijt het beste op goed doorlatende, licht zure 
grond in zowel zon als lichte schaduw. Je kan de Ilex 
crenata ‘ Green Hedge’ gebruiken  als solitair of als 
snoeivorm, haag, wolkenhagen enz…  Ze kan goed 
tegen luchtverontreiniging en verdraagt  zeewind.

Deutzia Scabra 
‘Plena’

Ilex crenata 
‘Green Hedge’

Carpinus 
japonica

Hydrangea paniculata 
‘Limelight’

DCM - DE CEUSTER MESTSTOFFEN NV

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

DISAGHOR DOCKX

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

EBEMA Stone & Style

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

GREEN SUPPLY® bvba

Partner voor groenleveringen.
Gistel | www.greensupply.be / 
www.plantsfordesigners.be

GROEN VOOR BEDRIJVEN 
EN PARTICULIEREN - WALFiLii

Groenaanleg, plantenbakken, vuurschalen 
en watertafels op maat in aluminium, 
RVS en cortenstaal.
Hoevenen | www.groenvoorbedrijven.be
www.walfilii.be

HOUTMEYERS bvba

Boomkwekerij
Laakdal | www.houtmeyers.be

ICL SPECIALTY FERTILIZERS

Productie en verkoop van gecontroleerd 
vrijkomende, wateroplosbare en langzaam 
werkende meststoffen.
Heerlen (NL) | www.icl-sf.com

IN-LITE

Tuinverlichting
Gorinchem (NL) | www.in-lite.be

PETERS ‘BELGIAN OUTDOOR PLANTS’

Groothandel buitenplanten
Munsterbilzen | www.peters.be

SOLITAIR

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

MARCEL VAN DYCK BELGIUM NV

Tuinmachines
Houtvenne | www.vandyck.be

BOOMKWEKERIJ WILLAERT

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

COPERTIZ BVBA

Kokosproducten
Bree | www.copertiz.com

ONZE BRONZEN SPONSORS

ONZE ZILVEREN SPONSORS

Attractieve, resistente en duurzame 
nieuwigheden binnen de 
sierboomkwekerij
Melle | www.bestselect.be

Boomkwekersvereniging
Beerse | www.boomtelersfederatie.be

Siergrassenkwekerij
Sint-Katelijne-Waver | www.gernee.be

Verdeler SopremaPool en toebehoren 
voor zwembaden
Meerhout

Tuinmachines
Rijkevorsel | www.oris-wuyts.be

Boomkwekerij
Bocholt | www.plantura.be
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MET DANK AAN ONZE GOUDEN SPONSORS

ELEGANTIA, EEN NIEUWE DIMENSIE VOOR KLEIKLINKERS
Deze gloednieuwe reeks van Wasserstrich kleiklinkers creëert dankzij zijn 
slank formaat een héél krachtige beeldtaal. De kleiklinkers bieden tal van 
creatieve mogelijkheden en tillen tuinarchitectuur naar een hoger niveau. 
Elegantia is verkrijgbaar in 5 markante kleuren met karakter. Deze kleiklin-
kers zijn geschikt voor niet bereden toepassingen bij private verharding zoals 
bv. terrassen en tuinpaden.
 
Ze beschikken over uitmuntende eigenschappen:
• de gekende Vande Moortel kwaliteit
• een lage wateropname
• vorstbestendig
• slijtvast

Oudenaarde | T +32 (0)55 33 55 66 | F +32 (0)55 33 55 70
info@vandemoortel.be | www.vandemoortel.be

Bosta is gespecialiseerd in wateroplossingen, waaronder ook alles rond tuin-
beregening en -irrigatie. Ze ondersteunen groenprofessionals met technisch 
advies op maat (uittekenen plannen, ondersteuning bij offertes, …), een 24/7 
toegankelijke webshop en snelle levering.

Sint-Martens-Latem | T +32 (0)9 216 28 28
info@be.bosta.com | www.bosta.be

Het OASE assortiment biedt een breed scala 
aan probleemoplossingen aan. Talrijke pro-
ducten zijn sinds jaar en dag succesvol en 
doeltreffend gebleken.

Merchtem | T +32 (0)52 48 47 60
info.be@oase-livingwater.com
www.oase-livingwater.com

GEVELSTENEN ∙ STEENSTRIPS ∙ KLEIKLINKERS
STEENBAKKERIJ


