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Op de vakbeurs GREEN EXPO die van 25 tot 27 september ll. in Flanders Expo werd
gehouden, werd ook voor de eerste maal de 1.2.Tree Award uitgereikt. Green Expo
beloont hiermee het mooiste project waarbij het gebruik van bomen beeldbepalend
is.
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Succesvolle en duurzaam ontwikkelde
tuin- en parkprojecten zijn steeds gebaseerd op vakmanschap. Zowel bij de
conceptfase door de tuinarchitect, als bij
de realisatie en uitvoering door de tuinaannemer, maar ook door de stielkennis
van de boomkwekerij als leverancier van
an
grote, unieke bomen. Het is net deze
e samenwerking die Green Expo wil versterken via de wedstrijd 1.2.Tree Award.
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PROJECT EXTERIOR BVBA
Tuinarchitect Exterior BVBA, tuinaannemers Filip Mattheeuws en Michiel Buyse
& boomkwekerij Ebben stonden in voor
de beplanting rond de zeer strakke architectuur van een woning met zeer warme
toetsen zoals brute arduinblokken en Canadese Barnwood. Zij zorgden er voor dat
deze bouwelementen op een zeer bijzondere manier contrasteren met de nieuwe
monumentaal karaktervolle (meerstam)
bomen die rondom rond de woning zijn
geplant. Voor de grote glaspartijen van
de woonkamer zijn meerstammige Zelkovas geplant die geʖlterd zonlicht geven
binnen en terzelfdertijd verkoeling. Van
binnenuit gezien staan de monumentale
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In de voortuin zijn 15 grote Pinusbomen
geplant die in combinatie met de architectuur van de woning, een zeer mysterieuze indruk of beter nog een "groenorgasme" veroorzaken. Volgens de
architect had geen enkele andere boom
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bomen precies geplant in de woonkamer
en "kaderen" met hun grille stammen
het uitzicht op het glooiende landschap
in. Dit geeft een zeer speciaal effect.

Gebruikte
kte bomen:
omen
Pinus
maat 50/60,
uss nigra hoogstamme
hoogstammen > m
60/70
600/700,
0/70
0 en 70/80, Zelkova serrata
ser
Platanus
anus acerifolia dakvormbomen

45/50,
Carpinus betulus meerstammen
4
45
600/700, Prunus yedoensis en 'Charels
Sargent' 600/700, Crataegus 'Prunifolia
Splendens 500/600, Quercus cerris 30/35
en Amelanchier lamarckii 400/500. O
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mooie realisatie staan van een bloemrijke rotonde. Deze opvallend kleurrijke
realisatie is een opmerkelijke verfrissing
in het straatbeeld. Daar zorgen de rijke
verzameling aan kleurrijke planten en
grassen voor.

Een mooi voorbeeld van hoe het straatbeeld een frisse aanblik kan krijgen! O
(Willy De Geest)
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Het aangeplant sortiment ziet er als volgt
uit:
• Begonia ‘Cameleon’ (45%)
• Tagetes gemengd (45%)
• Ipomoea (5%)
• Pennisetum setaceum ‘Rubrum’ (5%)
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