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Genieten… en dat niet 
alleen op de zevende dag!

Uw tuin is meer dan een stukje groen rond de woning. Hij toont 
wie u bent, waar u van houdt, wat u bezielt. Hij laat u toe om 
dichtbij huis te genieten van de natuur. Uw tuin schenkt u rust 

en geborgenheid. Maar hij vraagt ook aandacht en groene vingers.
Met een ervaren en enthousiaste tuinaannemer onder de arm hoeft 
u zich geen zorgen te maken. Hij kent immers alle kneepjes van het 
vak of laat zich bijstaan door vakbekwame mensen die een deel van 
de tuinwerken voor hun rekening nemen. De tuinaannemer legt ver-
hardingen aan waarop u kunt vertrouwen. Hij creëert heldere vijvers 
of sprankelende waterelementen die geen zorgen baren. Hij legt 
grasperken aan waar de buren jaloers op zijn. Hij schenkt aandacht 
aan zon of schaduw voor elke plant, respecteert plantafstanden en 
bestrijdt ziektes en plagen. De tuinaannemer is vertrouwd met elke 
bodemstructuur, hij kent de sterktes en zwaktes van alle materialen 
en splijt stenen als het moet. Wie zou een tuin dan niet aan de 
tuinaannemer overlaten? De tuinaannemer creëert waarvan u en uw 
tuinontwerper dromen. Hij schept de tuin. En u geniet ervan met volle 
teugen. En dat niet alleen op de zevende dag!

'DE VLAAMSE TUINAANNEMER', 
MeeR DAn een BeGRiP
Het promotieproject “De Vlaamse Tuinaannemer” bestaat vijftien 
jaar en steunt op enthousiaste mensen die zich bundelen in een 
werkgroep, met de nadruk op elke lettergreep van het woord. Dit 
‘arbeidsteam’ bestaat uit afgevaardigden van iedere Vlaamse tuin-
aannemersvereniging. Het zijn stuk voor stuk vakbekwame mensen, 
geplukt uit het veldwerk of moeten we zeggen het tuinwerk. Verderop 
in deze brochure vindt u de contactgegevens van de vakverenigin-
gen van tuinaannemers.
Jaarlijks organiseren zij een wedstrijd waaraan alle professionele 
tuinaannemers kunnen deelnemen door in te schrijven in met een 
door hen aangelegde particuliere tuin in een categorie naar keu-
ze: tuinen kleiner dan 250 m², tussen 250 en 1000 m² of groter 
dan 1000 m². De vorig jaar ingevoerde nieuwe categorie “Jong 

Talent” voor tuinaannemers van maximaal 30 jaar die een “eerste-
generatie-bedrijf” startten en maximaal 5 jaar geregistreerd zijn, 
heeft alle allures van een hoogwaardige blijver in het gezelschap! 
Alle inzendigen worden eerst bezocht door een preselectieteam dat 
maximaal 4 projecten per categorie weerhoudt. Elke finalist is alzo 
gewikt en gewogen op stielkennis en vakmanschap in aanleg en 
onderhoud en… goed bevonden! Daarna worden deze projecten 
beoordeeld door een zeskoppige jury onder het voorzittersschap 
van groen auteur, radio- en tv-presentator Ivo Pauwels. De jury telt 
verder nog twee vaste leden: tuin- en landschapsarchitect Francis 
Broos en botanicus en auteur Harry van Trier. De drie wisselende 
juryleden zijn twee tuinaannemers die al meermaals laureaat waren, 
Guy De Roose en André Goemaere, en een boomkweker voor de 
extra groene touch, Henk van Beek. Uit iedere categorie selecteert 
de jury de groene topper die dingt naar goud, zilver of brons in de 
categorie “Groen kleurt…”. Hierin staan vooral sortiment, bijzonder 
gebruik en vakmanschap in onderhoud van planten centraal.
Na de deliberatie heeft in augustus een plechtige proclamatie plaats 
waar de drie laureaten per categorie worden bekend gemaakt en 
gehuldigd. Een vol jaar mogen zij de titel dragen en ambassadeur 
zijn voor hun prachtige beroep. 

een AAnGenAMe WAnDeLinG DOOR 
DE PROJECTEN VAN DE LAUREATEN
In deze uitgebreide brochure krijgt u een overzicht van de winnende 
projecten en informatie over de bekroonde tuinaannemers. Deze 
laureaten zijn echte vaandeldragers van het nog te vaak onderschatte 
vak van tuinaannemer.
Blader door hun tuinen, loop over lichtlopende paden, bewonder 
hun realisaties en doe gerust ideeën op voor uw tuin. Dromen zijn 
bedrog, tenzij uw tuinaannemer ze hard maakt.

Meer info over dit project vindt u 
bij coördinator Rit Vangeel (0478 96 42 20).

In samenwerking met 22 Vlaamse boomkwekerijen en het Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Plant- en Toegepaste ge-
netica en veredeling in Melle heeft de coöperatieve vennootschap BEST-
select als doelstelling gezamenlijk vernieuwing te brengen in het boom-
kwekerijsortiment en deze nieuwigheden onder gemeenschappelijk label 
op de markt te brengen. In het kader van de wedstrijd van de Vlaamse 
Tuinaannemer, rijkt BEST-select een onderscheiding uit voor vernieuwend  
plantengebruik. Al te vaak stellen we vast dat weinig tuinaannemers (en 
-architecten) durven experimenteren met een afwijkend assortiment en 
steeds meer consumenten stellen zelf planten voor die ze vinden op in-
ternet of gezien hebben in tijdschriften of tijdens tv-uitzendingen. Het pro-
bleem hierbij is vaak dat zulke planten in onze kwekerijen niet worden 
aangeboden wegens onbekend of niet geschikt voor ons klimaat. Onze 
mening is dat je als tuinaannemer moet trachten je klanten voor te blijven 
en zelf leuke planten voorstellen. De aanwezigheid van een bijzonder 
of zeldzaam exemplaar in de tuin is een onderwerp van gesprek tussen 
tuineigenaar en bezoeker, bijvoorbeeld bij de zomerse barbecue. Een tuin 

is niet alleen een uitbreiding van de woning maar vaak ook een soort van 
visitekaartje. Gelukkig zijn er jonge tuinaannemers die een stapje verder 
durven gaan dan het traditionele en met hun vernieuwende plantenkeuze 
de extra BEST-select-prijs in de wacht slepen. Dit jaar viel de keuze van de 
jury op Stijn Phlypo Tuindesign bvba.

Hij koos o.a. voor: Gleditsia triacanthos ‘Skyline’, Hydrangea paniculata 
‘Limelight’, Hydrangea quercifolia ‘Snow Queen’, Ostrya carpinifolia, Pru-
nus lusitanica ‘Angustifolia’, Pterocarya fraxinifolia, Pyrus calleryana ‘Aris-
tocrat’, Deschampsia cespitosa ‘Goldschleier’, Molinia caerulea ‘Edith 
Dudszus’, Molinia caerulea ‘Karl Foerster’, Stipa tenuifolia, Anemone x 
hybride ‘Honorine Jobert’, Echinacea purpurea ‘Pica Bella’, Gaura lind-
heimeri ‘Whirling Butterflies’, Geranium ‘Rozanne’, Geranium x cantabri-
giense ‘St Ola’ en Phlomis russeliana.

1) De verfijnde schaduwboom Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ gaat perfect 
in dialoog met de ranke grashalmen van Stipa tenuifolia.

2) Deze zonnehoed (Echinacea purpurea ‘Pica Bella’) is een langbloei-
ende selectie van de Belgische plantenkweker Jan Spruyt.

3) Geranium ‘Rozanne’, de beste blauwe geranium voor de border, sleep-

te in 2008 de prijs van ‘Beste Vaste Plant van het Jaar’ in de wacht.
4) Deze beeldschone herfstanemoon (Anemone x hybrid ‘Honorine Jobert’) 

draagt in de nazomer een zee van witte bloemen.
5) Hydrangea quercifolia ‘Snow Queen’ heeft niet alleen prachtige bloem-

pluimen, maar tooit zich in het najaar ook met mooie herfstkleuren.

De BeSt-SeLectPRijS vOOR VERNIEUwEND PLANTENgEbRUIk
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Wie binnentuin zegt, denkt misschien aan een krap be-
meten binnenkoertje met schaarse beplanting en oude, 
hoge muren. Niets is minder waar ten huize van tuin-

aannemer Michael Soetemans. Zijn binnentuin ademt groen, oogt 
jaarrond aantrekkelijk en straalt volop levenslust uit dankzij een 
centrale waterpartij. 
In deze royale binnentuin in Stekene valt je blik nooit op onver-
zorgde tuinmuren. Het omringende groen biedt bovendien volop 
privacy en voegt zowel in de hoogte als in de diepte een extra 
dimensie toe. Dit tuinontwerp is opgebouwd rond een centraal gele-
gen rechthoekige waterpartij. Vlakbij de keuken ligt een ruim terras 
in lichtbruine kleiklinkers. Van hieruit vertrekt een hardhouten pad 
over het water naar een tweede terras. Ook hier is gekozen voor 
een verharding in zachte kleuren: grote, lichtgrijze tegels (loftstone) 
en zandkleurige kiezel toveren er steeds de zon op je gezicht. Dit 
tweede terras wordt geaccentueerd door twee hoeken van half-
hoge taxushagen. Verrassend is hier gekozen voor een solitaire bos-
bes die met zijn grillige takken, overheerlijke bessen en prachtige 
herfstverkleuring elk seizoen weet te bekoren. Achter de halfhoge 
taxushaag mogen pluimhortensia’s (Hydrangea paniculata ‘Lime-
light’) hun limoen- tot crèmewitte bloemtrossen in de hoogte steken. 

Het zoetste bUITENLEVEN Achteraan koestert een lichtjes verhoogd grasperkje zich in de scha-
duw van een notelaar. Een border met lage vaste planten (Salvia 
nemorosa ‘Blaukönigin’, Anemone tomentosa ‘Albadura’, A. hupe-
hensis ‘Praecox’, Geranium phaeum ‘Album’) en enkele bolgewas-
sen (Tulipa ‘Holland Chic’ en Allium aflatunense) biedt elk jaargetij 
een andere aanblik. Diepte en structuur worden aangereikt door 
een zwevende haag van haagbeuk die tevens een aangenaam 
microklimaat en voldoende geborgenheid biedt voor de bewoners. 
Tussen water en kleiklinkerterras hebben twee lage buxusmassieven 
met bollen postgevat. Zij zijn de wintergroene blikvangers van deze 
attractieve en speelse binnentuin. Met accentverlichting krijgt deze 
tuin ook bij valavond een zeer feeërieke uitstraling.

Michael Soetemans
Tuinen Soetemans

STEKENE
M 0476 43 67 54

michael@tuinen-soetemans.be

gouD < 250 m²
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STAALhARD 
en toch 
streelzacht

Voor zowel ontwerp als aanleg van deze tuin in Erembode-
gem gaven de eigenaars carte blanche aan Rik en Timothy. 
De enige vereiste was een onderhoudsvriendelijke tuin in een 

hedendaags jasje. Daar de achtertuin aansluit op een beschermd 
natuurgebied, wensten ze ook enige afscherming van de spiedende 
blikken van wandelaars en fietsers. 

In deze kleine tuin staat genieten centraal en daarvoor hoeven de 
eigenaars niet ver de deur uit. Tegen de leefruimte leunt immers een 
breed terras aan, deels in megategels, deels in tropisch hardhout. 
Een lang pad in lichtgrijze megategels met geïntegreerde verlichting 
zorgt voor de verbinding met een tweede hardhouten loungeterras 
achteraan in de tuin. Dit verhoogde terras kreeg een kader van zand-
witte kiezel. Met dezelfde megategels werd een moderne, robuuste 
zitbank vervaardigd. Hoge grassen mogen er de witte kunststof 
wand als canvas gebruiken voor hun decoratieve halmen. Langszij 
blijft het zicht op het natuurlijke landschap gevrijwaard. De ondiepe 
vijver tussen leefterras en grasperk werd niet beplant, maar kreeg lou-
ter een spiegelende functie. In de borders aan de perceelsgrenzen 
treffen we een gevarieerde lage beplanting op kleur. De contrasten 
van rood, bordeaux en purper laten zich perfect combineren met de 
witte wanden en lichte megategels. Dit loungeconcept oogt tijdloos, 
is opgebouwd uit duurzame, hedendaagse materialen en krijgt een 
frivole toets door de gekozen beplanting.

timothy cools
Tuinarchitectengroep 

E.C.O. bvba

NIEUWERKERKEN (AALST)
M 0486 756 767

eco.bvba@pandora.be

Deze L-vormige achtertuin dankt zijn unieke uitstraling aan een 
opmerkelijk gebruik van cortenstaal, een hartverwarmend me-
taal dat steeds vaker opduikt in hedendaagse tuinontwerpen. 

Voeg daarbij wintergroene snoeivormen, sfeervolle wandverlichting, 
een siervijver met waterval en een ruim zonneterras en je weet dat 
de tuinaannemer ook hier in zijn missie geslaagd is. 

Diverse materialen en groenstructuren wensten de opdrachtgevers in 
hun tuin te integreren. Dat vertaalt zich in een afwisselend gebruik 
van cortenstaal en hardhout – zowel tropisch als thermisch behan-
deld - als wandpanelen rondom de tuin. Vlakbij het bestaande terras 
achter de woning meandert het grasperk tussen lage wintergroene 
hagen en taxusmassieven naar een verhoogd zonneterras achteraan 
in de tuin. Halverwege steekt zowel links als rechts een glansmis-
pel op stam zijn warmrode loten de hoogte in. Aan de garage 
bevindt zich een hardstenen terras waar in strakke potten Lavatera 
de kroon steekt. Zij krijgen in de nabije borders het gezelschap 
van lage bloeiende heesters. Buxusbollen langs beide zijden van de 
hoektredes naar het zonneterras verzachten het strakke lijnenspel en 
zorgen voor wintergroene accenten. Tegen de achterwand klimmen 
paarse clematissen langs een metaalconstructie tot dichter bij de zon 
terwijl onderaan een lage beplanting van winterharde geraniums 
het plaatje compleet maakt. In de flank van het zonneterras ligt een 
verhoogde waterpartij met intieme waterval. Enkele stapstenen over 
het water bieden een tweede toegang tot het zonneterras achter de 
garage waar siergrassen en hortensia’s de borders vullen. Wanneer 
de wandverlichting wordt ontstoken, kunnen we ons inbeelden dat 
het ’s avonds moeilijk kiezen wordt: binnen of buiten? 

Marnix De clercq
Marnix De Clercq 

Gardens 

EEKLO
M 0475 61 88 92

info@declercqgardens.be

brons < 250 m²

MEgA-
loungen

ZiLVEr < 250 m²
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Tollen op het water

Na enkele jaren van tuinverwildering namen de eigenaars 
van deze tuin in Denderwindeke de juiste beslissing, na-
melijk die van een tuinaannemer aan te schrijven. Frederik 

De Vos aanvaardde de opdracht, maar vond op zijn weg een 
chaos van dennenbomen, doorgeschoten heesters en een verwaar-
loosde vijver met beekloopje. Zij ruimden alle plaats voor een lan-
delijke en onderhoudsvriendelijke, maar vooral overzichtelijke tuin. 
In het nieuwe tuinplan kreeg ook de voorliefde van de eigenares 
voor bloeirijke planten een plaats. 

Vanaf het terras in blauwe hardsteen bij de woning strekt zich tot 
diep in de tuin een grasperk uit dat zacht doorsneden wordt door 
een klinkerpad. Zowel links als rechts zijn bloemrijke onderhouds-
vriendelijke borders aangelegd. De gevarieerde beplanting tooit 
zich jaarrond met bloemen. Zo maken narcissen het vroege voor-
jaar kenbaar, gevolgd door Geranium ‘Rozanne’ en Salvia ‘Cara-
donna’, die zich tijdens de warmere zomermaanden laten bijstaan 
door uitbundige bloeiers als Lavatera ‘White Angel’, Phlox ‘White 
Admiral’, Gaura lindheimeri ‘Whirling Butterflies’, Rosa ‘Schnee-
wittchen’ en Hydrangea ‘Annabelle’. Langs beide zijden van het 
grasperk houden groene ribben van lonicera een stevige voet in 
de borderbeplanting. Zij leiden je naar het kloppende hart van 
deze tuin: de ovale zwemvijver met verhoogde overloop. Terwijl 
een groot Boeddhabeeld de kop opsteekt vlak boven de waterval, 
tollen in het zwemgedeelte roestvrij stalen bollen, geleid door de 
stroming van wind en water, richting waterval. Dolgedraaid kunnen 
ze tot rust komen in de groene filterzone langszij. Daar scheert een 

pad in stapstenen langs de waterkant tot achter de lage taxushaag 
die de ovale waterpartij flankeert. Twee parmantige haagbeuken 
lijken het achterliggende landschap te willen inkaderen. Het oor-
spronkelijke ovale tuinprieel met rieten dak werd vakkundig op-
gelicht en van een nieuwe terrasvloer voorzien. Aan de andere 
kant van de zwemvijver ruimde het oude tuinhuis plaats voor een 
nieuw eikenhouten bijgebouw. Dat is met een recht pad langs de 
perceelsgrens verbonden met het terras aan de woning. Onder-
weg kan je tijdens de zomermaanden snoepen van frambozen of 
kruiden plukken in de speelse kruidentuin. 

Frederik De Vos
Arte Verde

ZOTTeGem
m 0479 51 07 16
info@arte-verde.be

goud 250 - 1000 m²
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De eigenaars van deze gerenoveerde landelijke hoeve in 
Putte leiden een druk leven, maar tijdens hun schaarse vrije 
momenten vertoeven ze graag in hun tuin. Tuinaannemer 

Robin Baetens verwerkte hun wensen in een ontwerp dat mooi 
aanleunt bij de woning en volop stoelt op duurzame materialen en 
een onderhoudsvriendelijke beplanting.

Een hoge beukenhaag omgordt deze landelijke tuin die door het 
gebruik van wintergroene accenten jaarrond mooi oogt. Vanaf de 
straatkant begroeten enkele majestueuze oude eiken de bezoeker 
die zijn wagen kan achterlaten op de brede grintparking voor de 
woning. Een pad van gerecupereerde Hollandse kleiklinkers brengt 
je langs lage buxuswolken tot bij de voordeur, waar een halfhoge 
onderbroken taxushaag de blik afschermt naar de achtertuin. Via 
een brede grintvlakte waarin drie laagstammige fruitbomen hebben 
postgevat, bereiken we de achtertuin. Daar wordt het rechte 

lijnenspel doorbroken door afgeronde borders met taxusmassieven 
en een lage beplanting in diverse groentinten. Rododendrons, 
hortensia’s, hibiscussen en andere solitaire struiken zorgen ervoor dat 
de tuin zich jaarrond met bloemen tooit. Zowel gazon als borders 
zijn omsloten met een roestbruine afboording in cortenstaal. Een 
eerste terras, een combinatie van Belgische blauwe hardsteen en 
gerecupereerde Hollandse kleiklinkers, ligt in de schaduw van een 
monumentale eik. Het tweede terras is pal op het zuiden gericht en 
via een kleiklinkerpad verbonden met het rustieke bijgebouw dat 
bijgestaan wordt door een in het voorjaar rijkelijk bloeiende catalpa. 
In de oksel van het pad figureren twee buxusbollen die in de hoogte 
het gezelschap krijgen van Pyrus salicifolia op stam. Enkele figuratieve 
beelden en een kippenren achter een kastanjehouten afscheiding 
brengen de tuin helemaal tot leven. ’s Avonds stralen grondspots hun 
licht in de boomkruinen en zorgen stevige verlichtingsarmaturen in 
blauwe hardsteen voor licht in de duisternis.

DUURzAAMhEID troef

ZiLVEr 250 - 1000 m²

Robin Baetens
Baetens Robin 

Tuinprojecten bvba

WESTMALLE
M 0477 29 28 58 

info@tuinprojecten.net
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Strakke en natuurlijke vormen werden verweven in de voor- en 
achtertuin van deze gerenoveerde hoeve in Everberg. Hoe so-
ber ook de beplanting in de voortuin, des te uitbundiger is het 

spel van vormen en kleuren dat de achtertuin siert. 

In de voortuin primeert het functionele, want maar liefst vier wagens 
kunnen de eigenaars kwijt op de grijze grindparking. Een recht pad 
in antracietkleurige betonstenen verbindt de openbare weg met de 
voordeur van zowel de privéwoonst als het verhuurde gedeelte. Een 
border met lage bodembedekkers, een lange strook siergrassen en 
witte hortensia’s (H. ‘Annabelle’) verzachten het rechte lijnenspel en 
krijgen hierbij steun van twee organische taxusvormen. Een smalle 
gang brengt ons naar de achtertuin waar een terras in gebouchar-

deerde Aziatische blauwe hardsteen ons opwacht. Een organisch 
gevormd grasperk strekt zich tot diep in de tuin. Langszij brengen 
niervormige eilandjes van taxus, wuivende grashalmen en paarse la-
vendelbogen de tuin nog meer tot leven. Ook de terrasverharding 
volgt de ronde bogen van de taxusvormen. Achter het halfopen houten 
bijgebouw hebben sierperen (Pyrus calleryana 'Chanticleer’) ingebed 
in een groene voet van taxus zich ritmisch opgesteld tegen de met 
klimop begroeide betonnen schutting. Beukenhagen moeten op ter-
mijn de berging achteraan in de tuin camoufleren. De beplanting in de 
borders is gevarieerd en biedt een boeiend kleurenspel doorheen de 
seizoenen. Dat de opdrachtgever voor elke plant en per maand een 
checklist krijgt met informatie over hoe hij zijn tuin moet onderhouden, 
komt ook positief op conto van deze jonge tuinaannemer. 

jean-François 
vander Beken
Architerra

 
EVERBERG

M 0479 49 67 70 
info@architerra.be

PAARSgROENE
bewondering

brons 250 - 1000 m²
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Bij deze modernistische witte villa in Mol past geen bombarie, 
maar een strakke en minimalistische tuin die zich als een kader 
om de woning schikt. Met respect voor de bestaande bomen 

gaf Ivan Scevenels vorm aan een logisch tuinplan dat, ondanks zijn 
strakke vorm, een duidelijk speels karakter heeft.

Soberheid en eenvoud sieren de voortuin die een strak grondplan 
kreeg, ingevuld door parallelle stroken van polybeton en buxusvlak-
ken. Als bindmiddel kregen ze het gezelschap van blauwwit geader-
de kiezel die in een stevige basis van grindstabilisatoren werden ver-
vat; een praktische en ecologische keuze. Ronde buxusbollen steken 
hun kop op in de groene vakken, terwijl een kubistisch beukenbosje 
zich in de hoogte toont. Enkele eiken aan de straatkant bleven be-
houden, maar werden gesnoeid zodat hun natuurlijke elan perfect 
past in het strakke voorplan. Achter een van deze eiken staat haast 
onopvallend op een hoge inox paal een bewakingscamera die zo-
wel het huis als het brede pad langszij in het oog houdt. Een strakke 
houten wand verbergt de parkeerplaats langs de voorgevel en zet 
het lijnenspel in de hoogte verder. Langszij vormen diverse beuken-
nissen het podium voor een fietsenstalling en enkele buxusbollen. 
Naar achteren toe versmalt het pad tussen brede paarse lavendel-
borders. Via een solide deur in de houten tuinmuur bereiken we de 
achtertuin die voornamelijk gedomineerd wordt door een grasperk. 
Stroken van siergras (Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’) verbinden 
het gazon met het bosgedeelte. Een hardhouten terras en zwembad 

krijgen er beschutting en privacy van een houten wand. Voor het ter-
ras tegen de woning opteerden de klanten voor dezelfde basalt tegel 
als binnenshuis. Het schaduwrijke bosgedeelte is het speelterrein 
van de kinderen. Zij kunnen er zich uitleven op een trampoline, een 
skate ramp en een basketbalterreintje. Helemaal achteraan kunnen 
de kippen lustig hun deel van het bos proper scharrelen. De gulden 
middenweg tussen de rustige landelijke omgeving en de harde mo-
derne architectuur is hier perfect bewandeld.

ivan Scevenels
I&S Tuinaanleg bvba

HERENTALS
M 0495 38 79 46

info@ienstuin.be

SPEELSE logica

gouD > 1000 m²
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De opdrachtgevers van deze tuin in Meulebeke wensten een 
tuin met een wintervaste structuur, enkele zonneterrassen en 
volop ruimte voor de kleinkinderen om te ravotten. Privacy 

stond ook hoog op het verlanglijstje, maar toch moest het zicht op 
de omliggende velden voldoende gevrijwaard blijven. Tuinaanne-
mer Eddy Lambert schiep hen een tuin waarin ze zich jaarrond thuis 
kunnen voelen. 

Een brede oprijlaan in grind splitst zich voor de woning naar rechts 
en brengt de wagen in een foutloos parcours tot aan de garage. 
Twee jonge moeraseiken (Quercus palustris) langszij doen de blik 
echter verder reiken naar de achtertuin waar aan het eind van 

de zichtas een tuinbeeld flaneert onder een prachtige tulpenboom 
(Liriodendron tulipiferum). Ook de zuilen van haagbeuk langs het 
grindpad tonen je de juiste richting. Halverwege vernauwt het pad 
en voert je naar de voordeur. De lage taxushagen langszij kregen 
het gezelschap van een sobere beplanting. Een gebogen taxus-
haag en een breed graspad maken dat de overgang naar de ach-
tertuin naadloos verloopt. Siergrassen brengen enige speelsheid 
in de gevarieerde plantenborder achter de woning. Daar dienen 
taxushagen en een boog van geleide platanen als ruggensteun 
voor het grote ronde grasperk. Doorheen de stammen krijg je een 
gefragmenteerde blik naar het achterliggende landschap dat zich 
elk seizoen anders toont. 

LANDSChAPS-
fragmenten

eddy Lambert
Tuinen Eddy Lambert

MEULEBEKE
M 0474 43 51 34

eddy.lambert@edpnet.be

Via een pad rondom de woning bereik je het zonovergoten ter-
ras van de achtertuin. Hier bieden enkele blokvormige dakpla-
tanen schaduw aan de zonnekloppers. Een waterpartij in inox 
en voorzien van drie schuimbronnen zorgt voor de nodige rust 
en speelsheid. Vanaf het terras kan je via enkele traptreden of 
een zachte grashelling afdalen naar de grote ronde grasvlakte. 
Tegen de perceelsgrenzen gidst een goed verborgen graspad 
je nog langs diverse heesterborders tot bij de kippenren. Daar 
scharrelen de kippen en eenden aan de voet van enkele fruit-
bomen. In deze onderhoudvriendelijke tuin is het ook ’s avonds 
zeer sfeervol dankzij de diverse grondspots die gericht zijn op 
de grillige boomkruinen.

ZiLVEr > 1000 m²
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Tuinaannemer Frederiek Snaet kreeg de opdracht om rust en 
ontspanning te brengen in deze tuin, waar het leven zich af-
speelt rond het zonovergoten zwembad dat centraal in de 

frisgroene gazon ligt. Het ruime terras achter de woning wordt ten 
volle benut om van het goede buitenleven te genieten. 

Vanaf de straatkant tonen zich diverse groentinten in de rustge-
vende, groenblijvende beplanting van struikklimop en snoeivormen 
van taxus. Deze laatste vormen de groene pijlers van de hoge 
houten poort die toegang biedt tot de ruime binnenkoer voor de 
woning. Tegen de voorgevel brengen buxusbollen en een blauwe 
regen een streepje kleur, terwijl langszij een border van hortensia’s 
uitbundig mag bloeien. De bestrating met kasseien is strak en per-
fect opgevoegd. Een hoge taxushaag langs de perceelsgrens zorgt 
ervoor dat de bewoners geen inkijk hoeven te vrezen.
In de achtertuin speelt het tuinleven zich af in en om het grote, 
mozaïeken zwembad dat in een strak kader van kleiklinkers ligt 
ingebed. Dat sluit met een trede aan op het brede zonneterras in 
kleiklinkers met vlakken van blauwe steen tegen de achtergevel 
van de woning. Wolken van buxus op elke hoek van het mozaïek-
zwembad lijken de waterpartij nog naar een hoger elan te willen 
stuwen. Langszij vormt een kubistisch bosje van beuken vergezeld 
van een traditionele buxusparterre het groene tegengewicht van de 
statige oranjerie. Hoge hagen en strakke snoeivormen van taxus 

en buxus vormen het wintergroene geraamte van deze tuin. Twee 
borders met hortensia’s spiegelen zich links en rechts in de strakke 
waterpartij. Achteraan is het hoogteverschil naar het bijgebouw 
en de achterliggende grasvlakte opgevangen met enkele traptre-
des en een zachte glooiing in het gazon. Een sierlijke dreef van 
acht moeraseiken vormt er de opponent van acht fruitbomen in 
het gelid. Accentverlichting in de beplanting bezorgt deze tuin bij 
valavond een sfeervolle uitstraling. 

SPIEgELINgEN 
zonder eind

Frederiek Snaet
bvba Snaet

BALEGEM (OOSTERZELE)
M 0495 25 88 62

tuinarchitectuursnaet@skynet.be

brons > 1000 m²
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SUPER-visie

gouD jong TaLEnT

Deze moderne woning in Roeselare vroeg om een passend 
tuinontwerp. Tuinaannemer Stijn Phlypo creëerde een tuin 
met visie, met gedurfde materialen en een gevarieerde 

beplanting. Een pareltje dat door de jury van de Vlaamse Tuin-
aannemer zowel qua ontwerp, aanleg als plantenkeuze bijzonder 
gesmaakt werd. 

Vanaf de straatkant laat niets vermoeden dat er achter de hoge houten 
toegangspoort een moderne tuin schuilgaat die in elk tuindeel een 
andere beleving voorschotelt. De voortuin is het visitekaartje van de 
eigenaars en toont zich lekker strak aanleunend tegen de moderne 
woning. De brede oprit uit polybeton takt af naar de voordeur. Eiken-
houten palen geven aan dat vanaf hier de privétuin begint. De lage, 
rustige beplanting met siergrassen (Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’) 
gaat gewillig in contrast met de grillige takken van een steeneik, net 
zoals de steenroos onderaan het strakke pak van het pad in polybeton 
ontspringt. Langszij vinden we lage beukenblokken in een ijzer-met-
houten frame, enkel onderbroken door een solitaire olijfboom. Deze 
laatste staat tegen een open achtergrond van eikenhouten palen. In 
de achtertuin, palend aan de woning, ligt een zwemvijver centraal 
te pronken. Ook hier vormen vlakken van polybeton een ruim zon-
neterras met op de achtergrond een herhaling van het privé-thema. 
De lage beplanting is gevarieerd en toont zich door het gebruik van 
o.a. grassen en bolgewassen elk seizoen anders. Een solitaire Chris-
tusdoorn (Gleditsia triacanthos ‘Skyline’) kreeg de opdracht om het 

zonlicht zachtjes te filteren voor de zonnekloppers. Het poolhouse be-
vindt zich in de oksel van deze L-vormige tuin en vormt door de door-
kijkmogelijkheid een waar kantelmoment, want van hieruit krijgen we 
een eerste blik op het verste tuindeel. Dat kunnen we bereiken via een 
smal graspad dat meandert tussen de beukenhagen en uitmondt in 
een slingerend grasperk. De borders langszij zijn vervat in organische 
vloeipatronen en bevatten een onderhoudsvriendelijke beplanting met 
diverse lage en hoge blikvangers. 

Stijn Phlypo
Stijn Phlypo 

Tuindesign bvba

GITS
M 0472 87 47 37

info@stijnphlypotuindesign.be

BekROOnD DOOR bEST-SELECT

Stijn Phlypo Tuindesign bvba durft experimenteren met een 
afwijkend plantenassortiment dat – verfrissend en wel door-
dacht – een stapje verder gaat dan de traditionele beplanting 
die we in vele van de bezochte projecten aantroffen. Dat 
maakt deze jonge tuinaannemer tot terechte winnaar van de 
Best Select-prijs, een prijs die wordt uitgereikt als bekroning 
van de gedurfde en ‘alternatieve’ plantenkeuze.
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Traditioneel en modern, onderhouds- en kindvriendelijk, open 
en toch omsloten; dit project in Bonheiden laat zich niet onder 
één noemer brengen. Elke bewoner, groot of klein, vindt er 

zijn gading in, met dank aan de jonge tuinaannemer die hier een 
mooi visitekaartje achterliet. 

Een klinkerpad in halfsteensverband deelt de ruime voortuin op in 
twee stijlen. Links oogt traditioneel, met een grasperkje en lage 
buxusparterre met rozen. Rechts, tussen toegangspad en oprit krij-
gen we meer variatie in bladvorm en bloei voorgeschoteld, met 
lossere buxusvormen, siergrassen en lage bodembedekkers. Ook 
de verharding schikt zich naar de vormrijke beplanting. 
We volgen het klinkerpad langs de woning en worden getrakteerd 
op bloeiende hortensia’s langszij. In een hoek van de woning heeft 

zich ook een eerste zonneterras genesteld. Even verder kunnen de 
zonnekloppers de zon volgen naar een tweede terras in blauwe 
hardsteen achter de woning. Ook hier dicteren lage buxuswolken 
de vorm van het gazon dat zich tot ver in de tuin strekt. Vlakbij 
de woning is een trampoline kunstig ingewerkt in de grasvlakte. 
Enkele lindes (Tilia tomentosa ‘Brabant’) zorgen voor de nodige 
hoogtewerking. Een bordereiland van lage bodembedekkers (o.a. 
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' en Viburnum davidii) zorgt 
voor een visuele afscheiding tussen gazon en eikenhouten bijge-
bouw. Een grintpad doorkruist de tuin over de ganse breedte en 
markeert de grenslijn van een minivoetbalveldje. Achter het bij-
gebouw omkadert een tweede grindpad een buxusparterre met 
hortensia’s. Een afscheiding van beukenhaag en klimop zorgt voor 
een besloten karakter.

een sprong 
IN hET gROENE

niels Bertens
Neo Botania bvba

RUMST
M 0478 67 16 42
niels@neobotania.be

ZiLVEr jong TaLEnT
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Iedereen heeft recht op een groene werkomgeving. Dat vond ook de 
filiaalhouder van een bankkantoor in Poperinge en prompt gaf hij de 
opdracht om de verwaarloosde ommuurde tuin achter het kantoor in 

een nieuw jasje te steken. Enkele maanden later al konden de werkne-
mers genieten van hun eigen groene oase.

Bij de aanleg van deze binnentuin kreeg Stijn Denuwelaere een strikte 
deadline opgelegd. Een kolfje naar de hand van deze jonge tuinaan-
nemer die de vooropgestelde ‘officiële opening’ met glans haalde. 
Allereerst moesten alle boomwortels, oude betonplaten en snoeiafval 
worden verwijderd om een zicht te krijgen op de mogelijkheden van 
deze slechts twee are grote binnentuin. Extra moeilijkheidsfactoren wa-
ren het grote niveauverschil, het feit dat alle materialen enkel via het 
bankkantoor konden worden aangebracht, en de korte oplevertermijn. 
Met verschillende tuinkamers creëerde de tuinaannemer een huiselijke 
sfeer waarbij elke kamer een andere uitstraling kreeg. 
Vanaf de achterdeur leidt een pad in metalen roosters tussen lage be-
planting naar een eerste zonneterras. Twee palmlelies in de hoekpun-
ten van een goudgeel grindpad en wuivende bamboehalmen bezor-
gen je een instant vakantiegevoel. Een tweede klinkerpad leidt je langs 
een metalen roosterwand en een hoge houtwand dieper in de tuin. 

Links schuilt een verborgen hoekje voor alle tuinafval. Even verderop zit 
de beplanting vervat in verhoogde houten plantvakken, waarin tevens 
een zitbank is uitgewerkt. De combinatie van siergrassen, bamboe en 
metalen roosters zorgt voor een luchtige, maar toch intieme sfeer. Zo-
merbloeiers en enkele buxusbollen zorgen voor een jaarrond attractief 
tuingebeuren. Het perfecte kader voor de mooiste deals!

Stijn Denuwelaere
Stijns Tuinen

POPERINGE
M 0498 61 51 12 

stijn.denuwelaere@gmail.com

SSSSt … 
bankgeheim!

in de schoot van
MOEDER NATUUR

Deze prachtige woning in Bauhausstijl verdiende een tuin 
met meerwaarde, zonder zich evenwel op te dringen. 
Tuinaannemer Carl Vulsteke bewijst dat dat niet synoniem 

hoeft te staan voor een armoede in plantenkeuze, integendeel zelfs. 
Volgens een ontwerp van een gerenommeerd tuinarchitect creëerde 
hij een tuin in symbiose met de gelaagde structuur van de woning. 

Voor- en zijtuin ogen sober en zijn voornamelijk gericht op het 
garanderen van privacy en volop speelruimte aanbieden voor 

de opgroeiende kinderen. Langs het gazon en het brede terras 
naast de woning volgt al een blijk van doordachte plantenkeuze. 
Borders van eikenbladhortensia (H. quercifolia ‘Snow Queen’) en 
blokvormen van parrotia persica worden even verder in de hoogte 
bijgestaan door een Magnolia ‘Yellow Bird’. In een volgende fase 
krijgen ze het gezelschap van een terras met zwemvijver en een 
aangepaste beplanting.
Alle bewondering gaat hier uit naar de besloten binnentuin grenzend 
aan de leefruimte achter de woning. Het ontwerp stoelt op de principes 

brons jong TaLEnT groEn kLEurT gouD
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Magnolia ‘Yellow Bird’ is samen met ‘Daphne’ de Magnolia met de 
beste gele kleur bij de op dit ogenblik algemeen in de handel zijnde 
types. In tegenstelling tot de hierboven vermelde ‘Gold Star’ bloeit deze 
vorm als de bladeren al op de plant staan, dus zoals bij één van zijn 
ouders, M. acuminata var. cordata. Dit is echter geen nadeel omdat 
de gele kleur van de bloem meer dan voldoende opvalt tussen de 
bebladering. De bloeitijd is laat, dus geen gevaar op schade door late 
nachtvorst. Ze duurt ook meerdere weken. De groeivorm is boomvormig, 
wat maakt dat deze Magnolia minder ruimte inneemt dan bijvoorbeeld 
M. x soulangeana, de meest aangeplante. Een absolute aanrader! 

Cornus alternifolia heeft witte bloeischermen in mei, gevolgd 
door blauwzwarte bessen op rode stelen. Het is de Amerikaanse 
tegenhanger van C. controversa, maar hij groeit trager en wordt 
slechts enkele meters hoog. (Bij zijn Aziatisch broertje spreken we 
in de natuur wel over 20 meter hoogte.) Vooral te gebruiken als 
bladplant en om zijn vruchten. 

Buxus microphylla 'Rococo' vormt zelfs zonder snoei lage wolken 
die prachtig dicht groeien. Zeker de meest interessante voor brede 
afboording, maar ook als solitaire lage bodembedekkende struik 
een aanrader. Fijne bladeren, enigszins lichtgroen, lichter dan bij B. 
sempervirens. In de winter kunnen deze bladeren wat bronskleuring 
vertonen, dat is normaal.

H. quercifolia 'Snow Queen' is de meest verkochte en beste vorm 
van de eikenbladhortensia. Bij niet snoeien zullen de bloeipluimen 
kleiner blijven maar zijn de stelen stevig genoeg om ze rechtop 
te houden. Anders hangen ze over. Zonder snoei wordt de struik 
toch wel een tweetal meter hoog. De herfstkleur van de bladeren is 
opvallend roodpurper en vormt een bijkomende sierwaarde. Maar 
vergeet ook zeker de bloeipluimen niet, wit naar roze doorkleurend.

Paeonia Itoh-hybriden is een groep kruisingen tussen kruidachtige en 
boompioenen. Ze zijn nog redelijk duur in aanschaf, maar zowel 
naar blad als bloem aanbiddelijk mooi. De planten zijn gezond, 
gemakkelijk en gaan levenslang mee. Zorg voor veel voeding en 
voldoende zonlicht. De vorm ‘Garden Treasure’, met halfgevulde 
gele bloemen, is een absolute topper. 

Leptinella squalida is een bodembedekkende vaste plant met kleine 
varenachtige blaadjes. In de zomer verschijnen kleine, asterachtige 
gele bloemetjes. Groenblijvend, winterhard en slechts 7 cm hoog 
wordend. Zorg voor goed gedraineerde grond, want in de winter 
haat hij sneeuw en regen. Voorkom natuurlijk ook dat de plant in de 
zomer volledig droog staat.

Achemilla alpina is de kleinere broer van A. mollis. Een eerder traag 
groeiende bodembedekker met duidelijke lobben aan het blad. De 
beharing aan de onderzijde is lang genoeg om onder het blad uit 
te piepen, waardoor de indruk van een zilveren rand ontstaat. Terug 
snoeien in de zomer neemt de bloemen wel weg, maar creëert een 
dichter groeiende plant die dus beter de grond afdekt.

Fragaria chiloensis is een laag aardbeitje uit Chili dat bij ons als 
bodembedekker kan gebruikt worden. De bloemetjes zijn wit en de 
eetbare vruchten zijn rood met wit vruchtvlees.

Hemerocallis lilioasphodelus is een botanische citroengele daglelie 
die in bloei ongeveer 80 cm hoog wordt. De bloemen geuren! 
Niet of nauwelijks woekerend en ook geschikt voor zwaardere, 
vochtige grond.

carl vulsteke
Tuinen Vulsteke

BOEZINGE (IEPER)
M 0486 33 56 14

vulsteke-carl@hotmail.com

van de Japanse tuinarchitectuur, de aanleg gebeurde volgens het 
daktuinprincipe en is een uitmuntend staaltje van vak- en plantenkennis. 
Deze binnentuin bereiken we via een breed pad in Franse dolomiet. 
In de hoogte worden we bijgestaan door leiperen, die onderaan de 
steun krijgen van een beukenhaag. Langs een organisch verhoogd 
eilandje begroeid met rozemarijn en enkele solitaire blikvangers 
(Magnolia ‘Gold Star’ en Acer capillipes), bereiken we de besloten 
binnentuin. Deze is opgebouwd boven een waterput volgens het 
daktuinprinicpe. Strips van Chinese graniet liggen er stevig vervat in 
het mineraalsubstraat. De onregelmatige uitsparingen in het vloerplan 
zijn begroeid met een rijke verzameling aan lage vaste planten, 
struikjes en bolgewassen (o.a. Buxus sempervirens ‘Rococo’, Paeonia 
lutea var. Ludiowii, Fragaria chiloensis, Alchemilla alpina en Mentha 
requienii). Enkele kornoeljes, gekozen omwille van hun gelaagde 
structuur, vervolledigen het groene plaatje. Visueel leggen ze de link 
met een tweede groene zone tegen de perceelsgrens. Daar vinden we 
een border met geelbloeiende en geurende daglelies (Hemerocallis 
lilioasphodelus), enkele solitaire kornoeljes (Cornus kousa ‘Rasen’) 
en een geelbloeiende magnolia (M. brooklynensis ‘Yellow Bird’). 
Tussen beide groene zones maakt de oprit een brede duik naar de 
ondergrondse garage.

FOCUS OP gROEN
Enkele opvallende planten:

Cornus kousa 'Rasen' is één van de vele prachtige cultivars van 
de Japanse bloemkornoelje. Dit type heeft overlappende bracteeën 
(schutbladen) die vrij groot zijn, crèmewit met een rozerode 
afboording bij het ouder worden. Na tien jaar is de plant ongeveer 
2,5m hoog.

Magnolia 'Gold Star' is een op stermagnolia lijkend type wat de 
vorm van de bloemen betreft. Deze zijn echter bleekgeel, een 
beetje margarinekleur. De plant groeit ook sneller en hoger, meer 
in boomvorm, dan M. stellata. Het was een der eerste “gele” 
magnolia’s die in de handel beschikbaar kwam. Op tien jaar is hij 
uitgegroeid tot 5 m hoogte.

Hemerocallis lilioasphodelus

Magnolia brooklynensis ‘Yellow Bird'

Fragaria chiloensis Cornus kousa 'Rasen'Buxus microphylla 'Rococo'

Magnolia ‘Gold Star’
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in stijgende LIJN
De voortuin van deze woning in het heuvelachtige Huldenberg 

ligt meerdere meters lager dan de achtertuin, maar dat wist 
tuinaannemer Bert Persoon perfect op te vangen in een 

lovenswaardig ontwerp dat perfect aansluit op het achterliggende 
landschap. Ook een moestuin kreeg, enigszins verborgen, een 
aangemeten plekje in het geheel. 

Typerend voor de voortuin is het strakke lijnenspel in de verharding 
dat in de hoogte wordt doorgetrokken door de ranke silhouetten 
van haagbeuk. De sobere beplanting bestaat afwisselend uit rijen 
van taxusblokken, in een bedje van siergrind, en siergrassen. 
Daartussen is ruimte gelaten voor een recht pad in donkergrijze 
betonklinkers dat lijnrecht leidt naar de voordeur. Een tweede pad 
in lichtgrijze betonklinkers loopt haaks doorheen de beplanting 
en wordt halvelings onderbroken door een brede oprit naar de 

garage. Langs een houten frame tegen de voorgevel mag een 
blauwe regen naar de hoogte lonken. Langszij wordt de hoogte 
overwonnen via diverse treden en zo bereiken we de glooiende 
achtertuin. Daar ligt tegen de woning aan een halfrond terras 
tussen wolken van lavendel. Verborgen onder zandgeel grind ligt 
tussen verharding en keermuur een onopvallende afwateringsgoot. 
De halfhoge keermuur maakt een perfecte boog rond het terras en 
loopt haast als een stippellijn langs het zacht oplopend grasperk. 
Enkele dakplatanen, badend in de lila penseelstreken van 
Perovskia, doorsnijden de grasvlakte. Achteraan in de tuin bieden 
halfhoge beukenhagen beschutting. Tevens verdelen ze de tuin in 
tuinkamers die plaats bieden voor een moestuin en een tuinhuisje 
met besloten houten terras. Langs de perceelsgrenzen zorgen 
struikenborders met een gevarieerde beplanting voor jaarrond 
spektakel in de tuin. 

groEn kLEurT ZiLVEr
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FOCUS OP gROEN
Alle lof gaat naar tuinaannemers die durven afwijken van de 
platgetreden paden en in hun ontwerp kiezen voor niet-alledaagse 
planten. Bert Persoon weet zich in dit project te onderscheiden 
door zijn aparte plantenkeuze. Graag stellen we u enkele van de 
in dit project aangewende ‘alternatieve’ planten voor.

Vernonia crinita 'Mammuth' wordt beter V. arkansana ‘Mammuth’ 
genoemd. Deze Asteraceae is afkomstig uit Noord-Amerika. De 
plant wordt tot 1,8 m hoog en deze vorm werd geselecteerd en 
benoemd door Piet Oudolf, de bekende kweker en tuinontwerper 
uit het Nederlandse Hummelo. Deze plant draagt grote 
violetkleurige astertjes in dichte trossen op stevige stelen die 
geen steun vergen. Hij is goed droogtetolerant en tooit zich pas 
laat in de zomer met bloemen.

Cephalanthus occidentalis of kogelstruik is een Amerikaanse plant 
die zuidwaarts voorkomt tot in Mexico en Cuba. Dit geeft al een 
indicatie over de winterhardheid die soms inderdaad beperkter 
is. Middelgrote struik met eivormige bladeren en bloeiwijzen die 
bestaan uit bolletjes crèmewitte bloemen. Apart en elegant.

Aesculus parviflora is een Amerikaanse herfstpaardenkastanje. De 
plant bloeit in juli met grote opstaande bloeipluimen. De bloemen 
zijn wit met elegant uitstekende, wat naar boven buigende 
meeldraden. Zeer mooi ware het niet dat hij heel gemakkelijk 
uitloopt en snel kan uitgroeien tot een massief van meer dan 10 m 
diameter bij een hoogte van circa 3 m. Op dat moment gebeurt 
het vaak dat in het centrum afsterving optreedt en dat we als 
tuinbezitter met de handen in het haar zitten. Laat het niet zover 
komen en hou de plant in toom door uitlopers tijdig af te steken 
(gaat gemakkelijk). In de VS raadt men aan om deze plant in 
halfschaduw te plaatsen, maar bij voldoende vochtige grond 
voldoet hij in ons klimaat – met minder gunstige nazomers – beter 
in volle zon.

Bert Persoon
Tuinwerken 

Persoon bvba

BIERBEEK
M 0476 22 45 82

bert.persoon@skynet.be

HOe ZOekt U een VAkbEkwAME TUINAANNEMER?

Vlaanderen telt 2 beroepsorganisaties met verschillende regionale 
deelgroepen, die gezamenlijk het hele Vlaamse land bestrijken. Zij 
ijveren samen en ook individueel voor een bescherming van het 
beroep van tuinaannemer, voor een permanente bijscholing van 
hun leden, voor een verdere uitdieping van de toch zo belang-
rijke begrippen vakbekwaamheid en beroepseerlijkheid en voor 
de opbouw en het verstevigen van een vertrouwensband tussen de 
consument en zijn professionele tuinaannemer. 
Indien u dus in vertrouwen een professionele tuinaannemer wil 
contacteren, kunt u dat natuurlijk gerust rechtstreeks doen of even 
surfen naar www.tuinaannemer.be, de site van VLAM, maar u kunt 
zich ook richten tot de onderstaande beroepsorganisaties. Zij heb-
ben immers ledenlijsten met daarop betrouwbare en vakbekwame 
tuinaannemers en zij zullen u met alle plezier in contact brengen 
met een tuinaannemer bij u in de buurt en, zo nodig, zullen ze 
ook het gelegde contact blijven begeleiden. Doe dus gerust een 
beroep op hen, want ze staan ook ten dienste van u!

www.groenvoorzieners.be
tel. 09 224 03 11

BELGISCHE FEDERATIE GROENVOORZIENERS

Bedrijfsgroep Tuinaannemers Antwerpen (BTA)
Tuinaannemers Oost-Vlaanderen (TOV)

Verbond van Tuinaannemers Brabant/Limburg (TBL)
Vereniging van Belgische Tuinaannemers (VBTA)

Verenigde Bloemisten en Tuinaanleggers Limburg (VBTL)
WEBOS Tuinaannemers (WEB)

www.avbs.be
tel. 09 326 72 10

VERBOND VAN TUINAANNEMERS EN GROENVERZORGERS

Koninklijke Hofbouwmaatschappij Sint-Fiacre
Bedrijfskring Tuinaannemers Brabant-Limburg (BTBL)

Bedrijfskring Tuinaannemers Oost-Vlaanderen (BTOV)
Groen Groeien

VERBOND VAN BOOMTELERS

Cephalanthus occidentalis

Vernonia crinita 'Mammuth'

Aesculus parviflora
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MEDIApARTNERS

BEST-SELECT
resistente en duurzame nieuwigheden binnen de sierboomkwekerij  
Melle
e-mail : info@bestselect.be
website : www.bestelect.be

COMPO BENELUX nv
hoogwaardige meststoffen voor professionele tuinaanleg en groene 
ruimten (privé en openbaar) – Deinze 
tel. 0497 58 89 31 - fax 09 386 77 13
e-mail : johan.verschueren@compo.be

DISTRI POND / 
POND TECHNICS & TRAINING
vijverfolie, vijverpompen & vijverbenodigdheden – Vorst-Laakdal
tel. 013 61 88 70 - fax 013 61 88 71
e-mail : info@distripond.com

EVERRIS INTERNATIONAL bv
productie en verkoop van gecontroleerd vrijkomende, wateroplosbare 
en langzaam werkende meststoffen – Waardenburg (NL)
tel. +31 418 655 770 - fax +31 418 655 785
e-mail : info.Benelux@everris.com

VLACO vzw
kwaliteitscontrole en marketing gft- en groencompost – Mechelen
tel. 015 45 13 70 - fax 015 21 83 35
e-mail : info@vlaco.be

WILLAERT
boomkwekerij gespecialiseerd in groots sortiment – Roeselare
tel. 051 24 13 44 - fax 051 24 11 40
e-mail : info@willaert.be

ONZE MAJOR SpONSORS

BARENBRUG BELGIUM nv Great in Grass - Kruibeke - tel. 03 219 19 47 - sales@barenbrug.be – DISAGHOR/Dockx&Co toeleverancier voor groenvoorziening, tuin - en vijvercentra, tuinaanleg, 
boomkwekerij - Ruiselede/Mechelen/Munsterbilzen - tel. 051 40 31 42 - tel.015 28 76 46 - info@disaghor.be - info@dockx - mechelen.be – FRANKEN graszoden - Mol - tel. 014 38 90 90 - fax 014 38 90 99 - 
info@frankenagro.be – HOUTMEYERS boomkwekerijen - Eindhout-Laakdal - tel. 014 86 74 00 - fax 014 86 74 16 - info@houtmeyers.be – MONTAUBAN tuinmaterialen - Nieuwkerken-Waas - tel. 03 777 96 95 - 
fax 03 777 97 43 - info@montauban.be – NAMGRASS distributie kunstgras - Eke - tel. 09 336 74 01 - fax 09 330 54 03 - info@namgrass.com – SOLITAIR kwekerij van groene haagstructuren en alge-
mene vormsnoei, natuurlijk gevormde solitairs, meerstammen - Loenhout - tel. 03 313 95 99 - fax 03 313 61 85 - info@solitair.be – STONE&STYLE by EBEMA bestratingsmaterialen in beton - Zutendaal/
Rijkevorsel - tel. 089 61 00 11 - fax 089 61 31 43 - info@stone-style.be – STONE WEST nv natuursteen - Olsene - tel. 09 338 77 73 - fax 09 388 91 13 - info@stone.be – TORO EUROPE gazon-
maaiers en irrigatie - Oevel - tel. 014 56 29 60 - fax 014 58 19 11 - info@toro.be – VAN DYCK MARCEL BELGIUM tuinmachines - Houtvenne - tel. 016 69 91 56 - fax 016 69 62 53 - info@vandyck.be

ONZE MINOR SpONSORS

ONZE HOOFDSpONSORS

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing - Brussel
tel. 02 552 80 29 - fax 02 552 80 01
eric.devos@vlam.be - www.vlam.be

boomkwekerij - Hulshout
tel. 016 68 97 40 - fax 016 68 97 41
info@arbor.be - www.arbor.be

organische meststoffen, bodemverbeteraars, graszaadmengsels, 
kwaliteitspotgronden en vijverproducten - Grobbendonk
tel. 014 25 73 57 - fax 014 25 73 52
dcm@dcm-info.com - www.dcm-info.com

specialist grote laan- en sierbomen, solitairplanten en 
rhododendrons - Sint-Oedenrode (NL)
tel. +31 413 480 480 - fax +31 413 480 490
info@vdberk.nl - www.vdberk.com

professionele tractoren, grasmaaiers en omkeerfrezen 
voor tuinen, parken en sportvelden - Merchtem
tel 052 37 22 73 - fax 052 37 37 40
info@firmathomas.be - www.firmathomas.be

kleiklinkers - Oudenaarde
tel. 055 33 55 66 - fax 055 33 55 70
info@vandemoortel.be - www.vandemoortel.be
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