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De eigenaars van een langgevelwoning in
Meerhout vroegen tuinaannemer Wim
Beliën om hun tuin een nieuw elan te
geven. Daarbij moesten de kinderen op
de eerste plaats komen.
Langszij legde Wim een brede oprit in
kasseien en een met hortensia’s geflankeerd klinkerpad. Tegen de achtergevel
genieten de eigenaars – beschut achter
een hoge muur – van een ruim terras in
Belgische blauwe hardsteen. Wolken van
Prunus lusitanica, geurende lavendel en
de witte bloemtrossen van Hydrangea
arborescens ‘Annabelle’ scheppen een
aangenaam levendig klimaat aan het
terras. Tegen de achtergrens van het
perceel tussen zuilvormige haagbeuken
creëerde Wim een stemmig zithoekje. Een
serre en groentetuin met diverse soorten
klein- en leifruit mochten ook niet ontbreken, maar worden vanuit de woning aan
het oog onttrokken door een hoge haagbeukenhaag. n
(Vlaamse Tuinaannemer 17/18 – brons in
categorie groot)
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Tuinaanleg en -onderhoud

Trendy plantenassortiment in de tuin
De jaarlijkse wintercursus tuinaanleg van de K.H. Sint-Fiacre stond in het teken van
plantenkennis, hedendaagse plantencombinaties en beplantingstechnieken. Vaste
planten, bloembollen en –knollen en siergrassen zijn soorten die steevast aanwezig zijn
in een hedendaagse tuin.

Bloembollenspecialist Vico Olivier is
de trotse bezitter van ‘Domaine du
Ooievaar’, een landschapstuin van
twee hectare rond een gerestaureerde hoeve gelegen in het West-Vlaamse Bellegem. Deze tuin werd aangelegd in 1997. Verschillende tuinreizen
vormden een bron van inspiratie en
een verrijking van de kennis van deze
spreker. De pastorale binnentuin
verandert elke maand van sfeer door
de opeenvolging van de bloei van
bloembollen, eenjarigen en vaste
planten. De tuin van dit domein is in
de lente synoniem van bloembollen.

ht

AV

Ook een inzicht in de seizoensgebonden werkzaamheden die er voor
zorgen dat men het hele jaar interessante borders bekomt, was zeer
boeiend. Het brede plantenpalet dat
hierbij gebruikt wordt, de verschillende kweektechnieken en steeds
wisselende combinaties die toegepast
worden, kwamen aan bod. Naast de
gemengde borders werden ook de
wilde bloemenweides, de "dry stone
walls", perkplantenschema's en
dergelijke onder de loep genomen om
aan te tonen hoe eindeloos boeiend
deze vorm van tuinieren kan zijn.

Bloembollen en –knollen
combineren in de tuin
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Spreker Yannick Boulet, ex-medewerker van ‘Great Dixter’(GB), gaf een
zeer boeiende uiteenzetting over het
ontwerp, de aanleg, de sortimentskeuze en het beheer van de eigentijdse plantenborders van de iconische tuinen van ‘Great Dixter’. De
gehele voordracht stond in het teken
van de continue creatie van één van ’s
werelds meest boeiende tuinen met
informatie die werd aangescherpt
door Yannick's eigen ervaringen. Hij
besteedde uitgebreid aandacht aan de
opbouw van de planten- en bloemenborders en over hoe men de gelaagd-

heid in de borders van ‘Great Dixter’
bekomt.
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‘Great Dixter’, een tuinverhaal dat
nooit af is
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Jan Vancayzeele, consulent tuinaanleg

Great Dixter 				
heeft een twintigtal
thematuinen
©© Pixabay/JRCologne
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Hier zijn er duizenden te vinden. Ze
tieren welig in de grote fruitboomgaard, in vierkante borders, samen
met siergrassen rondom een waterbekken, in een zeer lange platanenlaan, aan de voet van zeldzame bomen en struiken, geplant in groepjes
of in het kreupelhout waar ze zich
mogen vermenigvuldigen. Galanthus,
Narcissus, botanische tulpen, Camassias, Fritillaria, Allium ... volgen
elkaar op en maken deze tuin van
week tot week boeiend.

Duizenden narcissen in de boomgaard van
'Domaine du Ooievaar'
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Hedendaags gebruik siergrassen
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Het winterbeeld is belangrijk bij het gebruik
van siergrassen
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Tinneke Provoost van ‘Kwekerij De
Grashalm’ in Zarren sprak gepassioneerd over siergrassen. Meer dan 140
verschillende variëteiten zitten in het
aanbod en dit groeit nog steeds.
Siergrassen kunnen ingedeeld worden volgens soort, kleur, standplaats
en hoogte. Maar de belangrijkste
indeling is deze op basis van het
winterbeeld. Dit is niet alleen visueel
belangrijk maar bij grassen zit hier
ook het grootste verschil qua onderhoud. Onder de wintergroene grassen
behoren de beste bodembedekkers.
Ze hebben ook één iets gemeen want
ze houden er niet van om afgeknipt te
worden in het najaar, de winter of het
vroege voorjaar. Naargelang de soort
worden ze uitgekamd ofwel voorzichtig ingesnoeid in het late voorjaar of
vroege zomer. De niet-wintergroene
grassen drogen allemaal bovengronds op in de winter. Deze soorten
worden in maart-april afgeknipt tot
op enkele cm boven de grond. Deze
soorten vertonen over het algemeen
een mooi winterbeeld. Sommigen zijn
ware pareltjes onder een fijn laagje
rijm of sneeuw. Bij deze groep vinden
we de hoogste grassen.
De meeste grassen zoals lampepoetsersgras (Pennisetum), pijpestrootje
(Molinia), prachtriet (Miscanthus) en
vingergras (Panicum) hoeven in volle
grond niet bemest te worden. In onze
Vlaamse gronden zijn meestal voldoende nutriënten aanwezig en bijbemesting zorgt vaak voor een te zware
productie van blad waardoor ze minder gaan bloeien, te zwaar worden en
gaan omvallen. n
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