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GROENTRENDS

Dit jaar mocht ik vanuit de boomkwekerij mee jureren voor de wedstrijd van de Vlaamse
Tuinaannemer. Aan mij ook de opdracht om in de plaats van Henk van Beek een top 10 van
planten in deze tuinen samen te stellen. Al gauw bleek dat Henk vervangen niet gemakkelijk is.
Lucien Verschoren, voorzitter Verbond van Boomtelers
Het contact met tuineigenaars, ontwerpers en aannemers is bijzonder
interessant. De boomteler komt rechtstreeks in contact met de eindafnemer. Dit geeft heel wat nuttige informatie over de gebruiksmogelijkheden
en de waardering van de klanten. De
vele mooie planten in de tuin komen
allemaal uit onze kwekerijen: ze na
enkele jaren opnieuw mogen bewonderen maakt ons als boomkweker
extra fier op ons product.
Tuin en woning zijn één
We hebben kunnen zien dat de inrichting van de woningen en tuinen vaak
samenhangen. De bewoners leggen
er hun eigen accenten in en zijn fier
op hun tuin. De tuin is het exterieur en
ingericht als een verlengstuk van het
interieur. Vooral bij kleine tuinen is er
buiten weinig verschil met binnen. De
tuin krijgt dan één of meerdere zithoeken met zetels en kook- of bakmogelijkheden.
De gesprekken met de tuineigenaars
kun je ook in korte kernzinnen samen-
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vatten: modern en strak maar toch
ook natuurlijk, vakantiegevoel, onderhoudsvriendelijk, kleine moestuin,
fruit en ruimte voor kippen en andere
huisdieren, nuttige planten voor bijen
en insecten.
Sommige klanten willen een onderhoudsvriendelijke tuin en kiezen soms
voor weinig en niet bloeiende planten.
Het is de uitdaging van de tuinarchitect om hier toch nog de nodige
ruimte voor te vinden. Planten in pot,
verticaal groen en daktuinen kunnen
voor de nodige alternatieven zorgen.
Met de vakkennis van de tuinaannemer is de bewoner goed gediend. Na
de winter worden alle vaste planten
en siergrassen geknipt en de volledige
tuin bemest, en dan nog twee maal
per jaar een onderhoudsmoment
waarbij de hagen gesnoeid worden.Dit
zorgt voor een goede groeifase in het
voorjaar en een weelderige tuin in de
zomer. Verder is het de bouwheer die
het gras maait, onkruid verwijdert en
met veel plezier moestuiniert.

Droge zomer
Dit jaar viel de droogte op. Tijdens de
zomermaanden heeft het te weinig
geregend en dat is te zien in meerdere
tuinen. Vooral op de zandgronden en
in de Kempen waren de gevolgen goed
zichtbaar. De grasstroken lagen er
vergeeld bij en meerdere planten zoals Hortensia, Rhododendron, Astilbe,
Hosta enzovoort hadden omgekrulde
bladeren, bruine bladranden of kwijnden helemaal weg.
Sommige van de bezochte tuinen zijn
nog maar 2 jaar geleden aangeplant.
Jonge planten kunnen nog geen optimale tuin maken en de zon vrij spel
geven. Maar een tuin staat meestal
niet alleen. De grote linde bij de buren,
het bos naast de tuin of het mooie
polderlandschap zijn er ook nog. We
hebben het allemaal gezien. Zelfs een
grote acacia in de straat liet zien dat
openbaar groen belangrijk is. Deze
geeft de nodige schaduw en zorgt voor
het noodzakelijke groene accent bij
een strakke kleine tuin.
De klimaatverandering is ook zicht-
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baar in de plantenkeuze. Zuiderse
planten worden door tuinaannemers
en bewoners uitgetest en blijven ook
na de winter staan, ons assortiment
wordt zo uitgebreid. Voorbeelden van
half winterharde planten zijn Nandina,
Koelreuteria, Tilia ‘Henryana’, Prunus lusitanica, Albizzia, Agapanthus
enzovoort … .
Een tweetal tuinen blinken uit door de

uitgebreide plantenkeuze. We hadden
hier te maken met echte plantenliefhebbers. De vaste planten zijn er gekozen op diversiteit van soorten en op
seizoenpracht. Er zit een ruim kleurenpallet in de ontwerpen die verzacht
worden door siergrassen.
We onthouden van deze interessante uitstappen vooral één ding: het

prachtige groen, de mooie bomen, het
lijnenspel, de verschillende uitzichten
en het werk van de tuinaannemer
maakt iedereen tot tevreden mensen:
zowel de aannemer als de klant, de
bezoeker en de kweker!
Ook vielen mij een aantal planten
speciaal op. Hierna mijn persoonlijke
planten top-10 van de Vlaamse tuinen.

PLANTEN TOP 10 IN DE VLAAMSE TUINEN

9. Liquidambar styraciflua ‘Gum ball’
Deze bolvormig wat trager groeiende Amberboom heeft
een dichte bolvormige kroon. Deze gezonde compacte
bolvorm, staat meestal op stam geënt. Het glanzende blad
is vijf- tot zevenlobbig, glanzend, met vroeg in de herfst
gele tot rode verkleuring. Het blad verschilt van dat van
zijn soort. De herfstkleurverkleuring is wat later dan bij
andere cultivars van de Amberboom. Vanwege zijn vorm en
uitstekende gezondheid is deze een welgekomen aanvulling
in het assortiment bolbomen. Geschikt voor kleinere tuinen
en smalle straten maar is wel gevoelig voor strooizout.
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10. Prunus lusitanica
Prunus lusitanica (ook Portugese laurier genoemd) is een
groenblijvende plant die redelijk goed winterhard is. Deze
heester heeft mooi glanzend donkergroen blad, hij bloeit
met witte bloemtrossen van ongeveer 12 cm lengte in mei
en juni en vormt in september bessen die van rood naar
paars/ zwart verkleuren. Deze Prunus staat graag op een
plek in de volle zon of in halfschaduw en verdraagt alle
soorten grond zolang die maar vochtig maar toch niet te nat
is. Verkiest een humusrijke, kalkrijke grond. Prunus lusitanica verdraagt snoei erg goed, bv. in bolvorm. De heester is
geschikt als kuipplant, als solitair in de border en is uitstekend als haag te gebruiken. Zonder snoei wordt de heester
ongeveer 3 à 4 meter hoog en groeit breed uit.
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6. Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
Als klimplant is er op grote muren plaats voor de Parthenocissus tricuspidata, bij ons Japanse wilde wingerd genoemd. Net als andere wilde wingerdsoorten is Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’ een zelfhechtende klimplant
en hoeft dus niet aangebonden te worden.
Het grote heldergroene blad van Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’ is soms meer dan 20 cm groot en heeft drie
lobben. In het najaar valt de Japanse wilde wingerd op door
zijn decoratieve blad met fantastische herfstkleuren. Ideaal
als gevelgroen om hoge en grote muuroppervlakten te
bekleden.

5. Hemerocallis
Hemerocallis (daglelie) heeft trechtervormige tot klokachtige bloemen. De afzonderlijke bloemen staan slechts één
dag open, maar toch schitteren de daglelies wekenlang
dankzij de veelheid aan bloemen. De plant is fel gewaardeerd bij plantenliefhebbers die er vele cultuurvariëteiten
op na houden.
Niet alleen de bloemen maar ook de lange bijna grasachtige bladeren ogen mooi en zijn een verrijking voor de plantenborder in combinatie met pioenen, rozen en hosta’s.
Daglelies doen het goed op iedere grondsoort, maar houden niet van té droge grond. Als standplaats prefereren ze
zon of lichte schaduw. Hou er rekening mee dat de bloem
zich steeds naar de zon richt.
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7. Hydrangea quercifolia
De eikenbladhortensia is genoemd naar de bladeren die
sterk lijken op deze van een eik maar met een lengte tot
20 cm zijn ze een stuk langer en breder. Sommige cultivars
kunnen tot 2,5 meter hoog groeien en in de breedte halen
die met behulp van uitlopers tot 3 meter.
Vanaf juli verschijnen de langwerpige bloempluimen met
witte bloemblaadjes, Deze steriele bloemen kleuren naar
roze en rode tinten en blijven aan de struik hangen waardoor de bloei lang kan aanhouden.
Het is een bladverliezende struik, al van in de nazomer
beginnen de bladeren snel te verkleuren naar allerlei
oranjerode en paarse herfsttinten. Het zijn struiken die je
steeds vaker in tuinen terug vindt. Ze verkiezen daarbij een
plekje in de halfschaduw of op een standplaats met gefilterd zonlicht.
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8. Ribes rubrum
De rode bes is de meest aangeplante bessensoort. De
vruchten hangen in trosjes aan de plant, vandaar de naam
trosbes. De plant bloeit in april en de bessen zijn rijp vanaf
juni-juli volgens de cultuurvariëteit. De twijgen van de rode
bessenstruiken hebben een grauwe kleur en zijn afgeschilferd. Voor een behoorlijke opbrengst vragen ze voldoende
zon. Rode bessen vragen niet veel warmte om te rijpen, witte bessen iets meer. Door hun oppervlakkige beworteling
vragen de bessen een vochthoudende grond.
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1. Tilia henryana
Tilia henryana (of wimperlinde) is een opvallende nieuwkomer met een mooie toekomst; ik geef hem een knipoogje.
Deze linde heeft gezaagde bladeren die uitlopen tot puntvormige tanden, deze zijn zo fijn dat ze veel weg hebben
van wimpers. Het decoratieve blad druipt niet en de jonge
bladeren hebben een kleur die tussen roze en brons is. Kan
tot een grote boom uitgroeien, ideaal voor middelgrote en
grote tuinen.
De wimperlinde valt ook op door zijn late bloei van juli tot
september. Dit maakt deze boom tot een uitstekende bijenplant want in de late zomer en de herfst hebben bijen en
hommels vaak een tekort aan nectar.
De bloemen hangen in trossen aan de basis van de takken waardoor ze behouden blijven bij snoei en gebruik als
leilinde.n
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2. Rosa ‘Heavenly Pink’
Deze mooie bloeiende gevulde roos is een recht opgroeiende doorbloeiende moschatahybride van zeer goede
kwaliteit. Rosa ‘Heavenly Pink’ heeft prachtige piramidale
trossen die mooi gestructureerd zijn en met elegante dubbele bloemen. De bloemen zijn licht geurend en bijzonder
kleurvast.
‘Heavenly Pink’ valt op door zijn donker blinkend en gezond
blad, dat weinig wordt aangetast door ziekten. Groeit tot
een hoogte van 60-90 cm, is goed te gebruiken als snijbloem. In de tuin is hij mooi in de border te combineren
met vaste planten en kleine heesters.
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3. Astrantia major ‘Alba’
Als pareltjes in de border vallen de bloemen van Astrantia
major ‘Alba’ altijd op. het Zeeuws knoopje wordt maximaal
50-70 cm hoog, maar de bloemen trekken de volle aandacht. De witte bloei van ‘Alba’ valt in de periode juni-augustus. De standplaats van Astrantia major ‘Alba’ dient
zonnig te zijn en de bodem vochthoudend.
Het Zeeuws knoopje is een mooie tuinplant, makkelijk toe
te passen in plantenborders. De witte bloemen zijn goed te
combineren met andere kleuren.
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4. Descampsia caespitosa gecombineerd met
Helenium ‘Moerheim Beauty’
Descampsia caespitosa of ruwe smele is een inheemse
plant met een bloei in de periode juni-augustus. De groeiwijze van Descampsia cespitosa ‘Goldtau’ is compact maar
opgaand. De plant wordt ongeveer 100 cm hoog met een
open bloeiwijze. De bloeiaren verkleuren van groen naar
geel.
Ruwe smele is goed toepasbaar in vaste plantenborders.
De plant woekert niet maar vormt pollen. De standplaats
dient zonnig te zijn maar ruwe smele verdraagt ook makkelijk halfschaduw.
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CATEGORIE GROEN KLEUrT - GOUD
De jaarlijkse prestigieuze wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer’ bekroont ook tuinen in de
categorie ‘Groen kleurt’. We nemen een kijkje in de tuinen van de 3 laureaten. Christophe Soenens
uit Oostrozebeke won goud voor een plantentuin die hij van nieuwe zuurstof voorzag.
Willy De Geest
Vlaamse Tuinaannemer
In zijn nieuwe tuinplan maakte hij
paden en verhardingen dan ook volledig ondergeschikt aan de beplanting.
Vlakbij de woning, aan het bestaande
terras in kasseien, gaf hij de tuin een
formeel karakter. Rond de waterpartij
en langs het pad koos hij voor bodembedekkers, groenblijvende structuren
en planten met overwegend grijsgroene bladtinten. Achter een lage
accolade van taxus liet hij in de tuin
meer vrijheid voor kleuren en vormen.
Zo creëerde hij gevarieerde borders in
een romantisch kleurenpalet.

Hoge beuken in kegelvorm leiden de
blik dieper in de tuin. In een tuinkamer
achter de grote moestuin met serre is
er ruimte voor de krachtige romantiek
van een Engelse tuin met combinaties
van rozen en vaste planten. Tegen de
perceelgrens, in de schaduw van een
loverbos kunnen de eigenaars wandelen langs een uitgelezen verzameling
schaduwplanten en sierstruiken. Ook
nieuwe aanwinsten moeten hier eerst
hun groeikracht bewijzen, alvorens ze
een vaste plek krijgen.
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Van talrijke tuinreizen en plantenbeurzen hadden de eigenaars nieuwe
ideeën en planten meegebracht die
ze een plaats hadden gegeven in hun
eigen ontwerp. Toch kwamen al die
inspanningen niet volledig aan de verwachtingen tegemoet. Tuinaannemer
Christoph Soenens kreeg de opdracht
om oud met nieuw te verzoenen. Hij
gaf de tuin meer structuur en schikte
in diverse borders een inspirerende en
bonte verzameling van bloemkleuren
en bladvormen.
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Christophe SoENENS
“We zijn nog altijd bezig met een tuin

en dat wordt blijkbaar wel eens vergeten!”
Treden planten en groen spontaan op de voorgrond bij het
eerste gesprek met de doorsnee klant?
Ik sta volledig zelf in voor ontwerp, aanleg, beplanting zowel
als gedeeltelijk onderhoud en het spreekt vanzelf dat ik in
eerste instantie het algemeen uitzicht bespreek. Ik vraag
welke stijl de klant verkiest: strak, sober, losse vormgeving,
al dan niet veel bloei. Aan de hand hiervan kan ik dan meestal wel uitmaken wat de klant verkiest qua beplanting. Maar
ik laat zeker voldoende planten aan bod komen want ik vind
dit heel belangrijk. Indien nodig vraag ik doelgericht welke
beplanting ze graag zien zodat ik mij een duidelijker beeld kan
vormen.
Werk je zelf veel met groen in je ontwerpen?
In de mate van het mogelijk probeer ik zoveel mogelijk met
groen te werken, zeker in tuinen met veel verharding, maar
altijd wel aangepast aan de wensen van de klant. We zijn
nog altijd bezig met een tuin en dat wordt blijkbaar wel eens
vergeten… ! Als ik vind dat er te weinig groen voorzien is, zal
ik zeker hierover van gedachten wisselen met mijn klant,
niet uit winstbejag maar ik wil het zo mooi mogelijk maken.
Soms probeer ik wel de klant te sturen in de richting van meer
beplanting.
Wordt er in uw beplantingen regelmatig aandacht besteed
aan vernieuwing binnen het sortiment?
Ja hoor, daar probeer ik echt oog voor te hebben. Ik volg het
op de voet en ga ook tuinen in het buitenland bekijken, om
zoveel mogelijk ‘nieuwe ‘planten te leren kennen? Al te vaak
zie je in de huidige tuinen steeds dezelfde planten. In de mate
van mogelijk probeer ik toch iets nieuws of iets wat je niet
veel ziet. Ik ben in ieder geval voor vernieuwing qua ontwerp,
materialen en beplanting maar natuurlijk moet het esthetisch
te verantwoorden zijn anders doe ik het niet.
Moet je de klant soms overtuigen om meer groen te gebruiken?
Ja soms wel en hoe langer hoe meer. Dit vind ik eigenlijk een
jammerlijke evolutie. In te veel tuinen wordt er te veel verharding gebruikt in vergelijking met de beplanting; de verhouding
is volledig zoek. Dit was eigenlijk één van de hoofdredenen
voor mij om deel te nemen aan de wedstrijd van de Vlaamse
Tuinaannemer. Ik wou eigenlijk een beetje tegendraads doen
en een tuin tonen waar het groen (beplanting, gazon …) overheerst en niet de verharding.
Begrijp me niet verkeerd. Veel verharding en toch weinig

beplanting kan met de juiste invulling toch mooi zijn maar
tegenwoordig loopt het naar mijn mening soms de spuigaten uit. Het heeft misschien ook te maken met het feit dat de
klant hoe langer hoe minder wil werken in zijn tuin en daarom
vraagt om zo weinig mogelijk onderhoud. Dus wat gebeurt er:
verharding, daar is geen werk aan!

Zoek je een bepaald evenwicht tussen kleur en groen, losse
of strakke aanplant en zijn er bepaalde planten waar je heel
graag mee werkt?
Ja toch wel! Ik zorg meestal voor (al dan niet groenblijvende)
structuurelementen zoals hagen, piramiden, blokken, bolvormen die zorgen voor de nodige vormgeving in de tuin. De
invulling van de hoeveelheid bloeiende planten hangt af van
de smaak van de klant. Ik heb wel een voorkeur voor een iets
‘weelderige ‘ beplanting omdat ik vind dat hiermee de natuur
het best eer aangedaan wordt.
Structuurplanten vind ik dus belangrijk (bvb. Taxus, Buxus,
beuk, …), dit in samenspraak met de klant. Verder heb ik zeker een voorkeur voor vaste planten en siergrassen want die
hebben veel voordelen: veel gebruiksmogelijkheden, je ziet er
de seizoenen in leven. Siergrassen en bepaalde vaste planten
hebben bijvoorbeeld een heel mooi silhouet in de winter. Ik
haal er natuurlijk de planten uit die niet woekeren, resistent
zijn tegen ziektes enz. De klant heeft geen baat met ‘moeilijke
‘ planten. Ik ook zo veel mogelijk te werken met bloeiende
planten die bijen en vlinders aantrekken zoals Echinaceae
of Agastache. Het is trouwens Ook bewezen dat bijvoorbeeld
vlinders voor rust zorgen bij de mens.
Is er een ruim en voldoende plantenaanbod in Vlaanderen
en weet je ook goed waar wat te vinden is? Heb je tips voor
de kwekers?
Mijn grootste leveranciers zijn de groothandel en de kweker en mijn ervaring is dat er ruim en voldoende aanbod is.
Ik weet de planten bijgevolg wel te vinden. We zijn jammer
genoeg in een periode waar mensen minder planten willen in
de tuin (te veel werk) wat ik zeker geen goede evolutie vind.
Ik zeg dit zeker niet uit winstbejag. ‘Groen’ in al zijn vormen is
beter voor ons algemeen welzijn ( is expliciet bewezen ).
Een tip geven aan de kwekers is niet zo gemakkelijk. Ze moeten in ieder geval de krachten blijven bundelen en de particulier bewust maken dat groen zo veel voordelen heeft. n
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Enkele opvallende planten
Een van de vele opvallende en minder gekende planten in deze tuin is
monnikspeper of kuisheidsboom
(Vitex agnus-castus). Monnikspeper draagt prachtig diep ingesneden
bladeren en tooit zich in de late zomer
met trosvormige blauwe bloemen.
Zwarte nieswortel (Veratrum nigrum)
draagt grote bladeren met opvallend
grote nerven in de lengterichting van
het blad. Tijdens de zomermaanden
draagt de plant tot twee meter hoge
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in een witte border en in tegenstelling
tot L. clethroides woekert hij niet. De
meeste duizendknopen (Persicaria)
doen het perfect in zon en halfschaduw als bodembedekker en onderdrukker van onkruiden. Zowel als
solitair als in een gemengde border
staat hij zijn mannetje.

bloemaren met zwart glimmende
bloemen. Brandkruid of etagebloem
(Phlomis samia) behoort met zijn
viltige bladeren tot de familie van de
lipbloemigen (Lamiaceae). De purperroze bloemen van brandkruid bloeien
vanaf juli-augustus en staan in verdiepen tot 150 cm hoog. Dit is geen plant
voor schaduwplekken. Lysimachia
ephemerum vinden we ondanks zijn
prachtige stijf opgaande witte bloeiwijze nog te weinig in de tuin terug.
Nochtans kan hij zijn mannetje staan

Christophe Soenens werd ook de
winnaar van de BEST-Selectprijs.
BEST-select reikt elk jaar een onderscheiding uit voor bijzonder plantengebruik. Deze onderscheiding is een
beloning voor de Vlaamse tuinaannemers die in hun projecten durven experimenteren met planten die buiten
het gewone assortiment vallen. In zijn
project koos Christophe o.a. voor Hebe
‘Autumn Glory’, Potentilla fruticosa
‘Abbotswood’, Leucothoe axillaris
‘Zeblid’ (‘Scarletta’), Phillyrea angustifolia, Buddleja davidii ‘Royal Red’, Vitis
coignetiae, Symphytum grandiflorum,
Santolina pinnata, Eryngium planum
‘Blauer Zwerg’, Limonium latifolium
‘Blue Cloud’, Echinops ritro, Verbascum olympicum, Geranium psilostemon, Echinacea purpurea ‘White
Swan’, Physostegia virginiana ‘Bouquet Rose’, Chelone obliqua ‘Alba’,
Trollius europaeus, Hesperis matronalis, Anemone tomentosa ‘Robustissima’ en Malva alcea ‘Fastigiata’. n

Projectoproep

‘Geef je buurt een groene beurt!’
Cera steunt maar liefst 100 projecten met
1.250 euro!
Cera investeert in maatschappelijke projecten en land- en tuinbouw is
één van de doelgroepen. De coöperatieve vennootschap wil bruggen
bouwen tussen land- en tuinbouw en de hele samenleving en focust
ondermeer op duurzame ontwikkeling. Het voorziet in de behoeften
van de huidige generaties zonder de toekomstige generaties te hypothekeren. Duurzame ontwikkeling vraagt om een evenwicht tussen
ecologische, economische en sociale belangen.
Het project ‘Geef je buurt een groene beurt’ kadert in deze missie. De
projectoproep mikt in drie oproepen (september, november en februari) op 100 lokale projectvoorstellen die allemaal 1.250 euro ontvangen.
De voorstellen kunnen heel divers van aard zijn: een moestuin voor
de buurt, een park opknappen, samen composteren of groene kunst
creëren, enz. Lokale ontmoeting, mensen samenbrengen, is daarbij
een heel belangrijk aspect.
De projectoproep staat open voor een vzw, stichting of feitelijke vereniging
maar niet voor commerciële ondernemingen en individuele personen.
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CATEGORIE GROEN KLEUrT - ZILVER
Geoffrey Lemmens uit Paal-Beringen won zilver voor een tuin waarin hij groen tot de perfecte
matchmaker maakte.
gedijen, welke eerder woekeraars zijn
of hoe ze zich gedragen in combinatie
met andere planten.
In zijn tuin koos Geoffrey voor o.a.
Agastache foeniculum ‘Blue Fortune’.
De kleine, buisvormige bloempjes die
zich vroeg in de zomer vormen, geuren naar munt en anijs. Met zijn stevige stengels en een hoogte die reikt tot
een meter biedt hij andere, zwakkere
planten in de border een steuntje in de
rug. Ook voor bijen en vlinders is het
een ware magneet. Phlox paniculata
‘Blue Paradise’ is een nieuweling die
tot 90 cm hoog wordt. Heeft in juli en
augustus prachtige, haast fluorescerend blauwe bloemen en is misschien
wel de meest blauwe Phlox die er te
vinden is. Nandina domestica is een
groenblijvende heester die 150 tot 180
cm hoog wordt. In de vroege zomer
draagt de plant sierlijk witte pluimen
die na de bloei veranderen in helderrode bessen. In het najaar komt daar
nog een prachtige herfstverkleuring
bij. In deze tuin viel ook Echinacea
purpurea ‘Green Jewel’ op, een plant
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Slechts acht meter breed meet de
achtertuin van deze halfopen bebouwing in Paal. Bij de aanleg hield
Geoffrey Lemmens vooral rekening
met twee dingen: zijn warm hart voor
planten en de liefde van de eigenaars
voor exotische vogels. Twee terrassen naast en achter het huis werden
beide opgesmukt met tal van kunstig
gesnoeide buxusbollen. Een derde,
tijdelijk overdekt terras biedt een mooi
zicht op de groene achtertuin. Hij koos
als tuinafscheiding voor snelgroeiende klimop die hij combineerde met
hoge leibomen. Onderaan plantte hij
een bonte verzameling zomerbloeiers. Het hoogteverschil in het midden
van de tuin ving Geoffrey op met een
oplopend graspad en een brede trap
in gerecupereerde blauwe hardsteen
en kasseien. Bovenaan eindigt deze op
een uit steigerhout vervaardigd schaduwterras met prieel. Een druif en
blauwe regen vinden er alle houvast.
De volières met tropische vogels zijn
haast onopvallend aanwezig en keurig
met groen bekleed. Vooral niet-giftige
planten zoals bamboe, Oost-Indische
kers en framboos kregen hierbij de
voorkeur.

die Geoffrey niet meer kan missen
omwille van haar schoonheid. Door
zijn groene bloem kan hij in zowat
elke border terecht. Pluspunt is ook
de lange bloeitijd. Albizia julibrissin
is een exoot die stilaan zijn plaats verwerft hoewel niet winterhard, al wordt
daaraan gewerkt. De toppen kunnen
bevriezen, maar de plant groeit opnieuw vlot door in de lente.
Er bestaat ook een variëteit met
wijnkleurig blad: Albizia julibrissin
‘Summer Chocolate’. n

Enkele opvallende planten
De jury vindt het lovenswaardig dat
deze jonge tuinaannemer zijn tuin als
oefenterrein ziet voor tal van nieuwe
variëteiten of minder gekende planten.
Zo leer je het best welke soorten goed

© Vlaamse Tuinaannemer

Tegen de achtergrens van de tuin
plantte Geoffrey verschillende soorten
vlinderstruik als natuurlijke geluidsbarrière tegen de achterliggende
snelweg. Door de grote variatie aan
bloeiende planten, in combinatie met
tal van insectenhotels en voederplaatsen gonst de tuin jaarrond van
het leven. Zowel de bewoners als de
exotische vogels vinden in Geoffreys
ontwerp alles wat hun hart verlangt.
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Enkele opvallende planten
Deze eigenaar houdt van bomen die
je niet in elke tuin terugvindt zoals de
stevige naaldboom Sequioadendron
giganteum bekend om zijn enorme
omvang. Er bestaat ook een cultivar
voor kleinere tuinen, de Sequioadendron giganteum ‘Pygmaeum’. Deze
bossige naaldboom wordt slechts twee
meter hoog. In onze contreien wordt
de Tilia henryana hooguit 10 meter
groot. Deze boom verkiest een warme
en zonnige standplaats, want als jonge
plant is hij nogal vorstgevoelig. Het is
een echte bijenplant. De opvallende
geelwitte bloemen hangen in trossen
aan de takken en verspreiden een
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honingzoete geur. De boom wordt ook
veel minder door bladluizen bezocht.
Koelreuteria paniculata is een middelgrote boom (tot 6 meter hoog) die
bloeit op momenten dat je geen bloeiende bomen meer verwacht. De boom
heeft diep in de zomer grote pluimen
met gele bloempjes en nadien zeer
decoratieve, lampionvormige zaaddoosjes. Deze boom heeft ook prachtig
samengestelde bladeren die in een
vroeg stadium roodachtig zijn en naarmate de herfst intreedt citroengeel
kleuren. De Morus platanifolia (moerbei) is aan het herleven in de Vlaamse
tuinen. Hij kan gebruikt worden als
struik, als half- of hoogstam of als
leiboom. De boom groeit redelijk traag
maar is een struise boom die tot 15
meter hoog kan worden en 6 à 7 meter
breed. De twijgen zijn grijsgroen en
behaard. Er is ook een grote border
van Hydrangea macrophylla ‘Lanarth
White’. Deze niet al te hoge hortensia
is een Tellerhybride van Hydrangea
macrophylla en draagt sneeuwwitte,
schermvormige bloemen. De witte,
steriele randbloemen zijn stervormig.

Op een zure grond kunnen ze lichtblauw verkleuren. De plant bloeit van
juli tot september. n
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Alle verhardingen waren al uitbesteed
toen tuinaannemer Wim Landerloos
de vraag kreeg om de groenaanleg in
de tuin voor zijn rekening te nemen.
Hij verrijkte de bodem waar nodig,
zaaide wijdse grasvlaktes en ging
met geometrische precisie te werk
bij het planten van hagen en bomen.
De hoofdkleur in deze landschapstuin
is groen met een typisch biljartglad
grasperk over meerdere tuinkamers.
Kunstig gesnoeide beuken op stam
en lagere taxus- en beukenhagen
wisselen elkaar af in een natuurlijk
ritme. Tegen de tuingrens pronken
gevarieerde struikmassieven met hun
verscheidenheid aan bladvormen.
Centraal achteraan trekt een majestueuze Sequioadendron giganteum alle
aandacht. Meerdere keren per jaar
snoeit Wim de jonge loten van de hoge
beukenhagen en de accolades van
taxus, buxusbollen en lagere beukenhagen. Vanaf het terras vormt een
klinkerpad een tweede zichtas tot diep
in de tuin. Langszij mag een ruime
variatie aan klimrozen. In de strakke
boomgaard staan tal van appel-, kersen pruimvariëteiten. Dankzij de goede
zorgen van Wim oogt de tuin strak en
modern, maar bovenal rustgevend.
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Wim Landerloos uit Linter won brons voor een tuin waarin hij, naar een ontwerp van Ronny Nulens, de grootsheid van de natuur laat spreken.
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