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Moderne tuin
 met terrassen

Onderhoudsvriendelijk, strak en mét waterpartij: 
Kurt Cromphaut en Chantal Vermeersch wisten 
precies hoe hun kleine tuin moest worden. Nu 
genieten ze voor de tweede zomer op rij van hun 
speelse, moderne tuin met drie terrassen op twee 
niveaus.

Tekst Emilie Lachaert, foto’s Marco Mertens

 DE TUINLIEFHEBBERS

Ze hebben
weinig vrije
tijd door hun
drukke jobs
in de horeca
en geen

groene vingers. Kurt 
Cromphaut en Chantal 
Vermeersch namen 
daarom tuinarchitecten 
Mathieu De Telder en 

Annabelle Tieter onder 
de arm om voor hen de 
perfecte onderhouds-
vriendelijke tuin te ont-
werpen, waar ze kun-
nen ontstressen tussen 
de shifts door.
Kurt: ‘We hadden voor-
heen een heel gewone 
tuin met een terras en 
gras, omheind door een 

groene draad met mat-
ten. Toen we onze tuin 
wilden aanpakken, ko-
zen we ervoor om dat 
meteen grondig te doen 
met een tuinarchitect. 
We wilden een strakke, 
moderne tuin die bij de 
stijl van ons interieur 
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 TUINFICHE
Wie? Kurt 
Cromphaut 
(41) en Chantal 
Vermeersch 
(45) werken 
beiden in de 

horeca.
Wat? Tuin met 
terrassen in 
twee niveaus.
Tuinopper-
vlakte? Onge-

veer 75 m2.

Waar? Gistel.
Tuinarchi-
tect? 
www.detelder-
tuinen.be.zou passen. Binnen en bui-

ten moesten mooi in elkaar 
overvloeien. We gaan graag 
op reis naar kleinere hotels, 
boetiekhotels. We wilden 
een tuin in de sfeer van een 
tuin bij zo'n boetiekhotel. 
Dat vakantiegevoel ...’ ‘We 
gaven door aan de tuinar-
chitect dat er zeker een wa-
terpartij moest zijn: dat is 
heel rustgevend’, voegt 
Chantal toe.
Verder wilde het kop-
pel vooral een tuin die 
onderhoudsvriendelijk 
is. Begin vorige zomer 
werd de tuin aangelegd. 
Hij bestaat uit drie ter-
rassen in verschillende 
materialen: siergrind, 
basalt en kunstgras. En 
hij heeft twee niveaus 
die van elkaar geschei-
den worden door een 
waterpartij waar twee 
zwevende trapjes over-
heen lopen. De vijver is 
van polyester bekleed 
met aluminiumplaten. 
Een mozaïek van Tres-
paplaten vormt de 
scheiding met de tuinen 
van de buren.
‘Ons favoriete plekje is 
de zitbank op het terras 
van siergrind. We heb-
ben er zon vanaf de 

<

DO
W Scheidingsmuur van 
Trespa-plaat
‘Wij overwogen eerst om 
padouk te plaatsen, maar 
dat vergrijst mettertijd en 
dat vinden we minder 
mooi. Nu zijn we heel te-
vreden over de Trespap-
laat. Je spuit die makke-
lijk schoon, en je hoeft ze 
niet te schuren of oliën, 
zoals je bij hout wél moet 
doen.’
W Kunstgras op een kleine 
oppervlakte
‘Als je maar een viertal 
vierkante meter gras hebt, 
kies je beter voor kunst-
gras. Ga wel voor een 
goeie kwaliteit die zacht 
en niet ‘plastiekerig’ aan-
voelt.’
W Tuinmeubels in één stijl
‘Kies alle tuinmeubels in 
één winkel, zo past alles 
mooi samen. Een multi-
functioneel tuinmeubel 
dat tegelijk zitbank en lig-
bed is, is handig in een 
kleine tuin. Ook een para-
sol op wieltjes vinden we 
een echte aanrader.’

DON'T
W Waterpartij met onvol-
doende beweging
In de waterpartij hadden 
we eerst nogal veel last 
van algen. Door extra be-
weging in het water te 
brengen is dat verbeterd. 
We voegden achteraf ook 
keien toe om de val van 
het water van bovenaf wat 
te breken. Zo klatert het 
minder en is de pomp ook 
aan het zicht onttrokken.

W 
Vingergras 
en lampen-
poetsergras 
Deze grassen staan 
samen in de border 
en ogen speels door 
hun hoogteverschil.

Kurt en 
Chantals 
top 5
Kurt en Chantal lie-
ten de tuinarchitec-
ten vooral beslissen 
over de planten-
soorten, aangezien 
ze er zelf weinig 
over af wisten. Over 
deze planten zijn ze 
heel tevreden:

ALS SUPERVIP NAAR 
DE LOKERSE FEESTEN!
Je maakt kans op 5 x 2 VIP CLUB-tickets voor de Lokerse Feesten op donderdag 6 
augustus en een heuse meet & greet met Oscar And The Wolf! Bovendien kan je de 
nacht doorbrengen in het Ghent Marriott Hotel. 

Surf snel naar nieuwsblad.be/abonnee

middag tot ze ondergaat. We 
kunnen de bank ook makke-
lijk ombouwen tot ligmeu-

bel: handig!’ Ook de buiten-
keuken is een van de favo-
riete elementen van Kurt 
en Chantal. Ze hebben een
passie voor koken en lieten
een meubel van Corian 
(een massief oppervlakte-
materiaal dat bestaat uit
acrylaat en natuurlijke 
mineralen, nvdr) op maat
maken om de Green Egg-
barbecue en enkele kook-
platen in te integreren.
Chantal: ‘Ik wilde een ei-
land in de keuken, maar
we hadden er geen ruim-
te voor. Buiten kan het
nu wel.’
De tuin is voor het kop-
pel écht puur genieten,
want het onderhoud is

tot een minimum beperkt. 
‘We kozen bewust voor 
kunstgras – wel van een goe-
de, zachte kwaliteit – zodat 
we geen grasmaaier nodig 
hebben. Ook aan de planten 
is er weinig werk: de grassen 
worden één keer per jaar ge-
knipt. De bodem is bedekt 
met boomschors om on-
kruid tegen te gaan. Er zijn 
ook bodembedekkers ge-
plant, dan is schors niet 
meer nodig. De Trespapane-
len kunnen we makkelijk 
schoonspuiten.’
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Leuk voor kinderen? 
Spelen met afval? Het 
mag!

Leuk voor 
volwassenen? 
Minder afvalkosten en 
gratis grond voor die 
bessenstruiken.

Periode? 
Het hele jaar door, be-
halve in de winter.

Hoe lang duurt dit? 
2-3 uur.

Nodig? 
Afval, compostvak, stok 
om de compost 1 of 2 
keer per week te luch-
ten.

Hoe moeilijk is dit?

 

Ontdek nog 
meer tips op:
www.velt.be/
composteren

In de zomer geeft Check! 
elke week in samenwer-
king met Natuurpunt tuin-
tips voor een wonderlijk 
wilde tuin. Meer info: 
www.wonderlijkwild.be

 DE TUINTRUC

Hoe? 
Heb je weinig plaats? Een 
compostvat is ideaal voor 
een kleinere tuin of als je 
niet veel tuinafval hebt.
1 Start in het voorjaar, de 
zomer of de herfst.
2 Plaats het vat op een 
zonnige plek in de tuin, 
op een houten pallet of op 
enkele tegels waar je wat 
ruimte tussen laat.
3 Zorg voor een bodem-
laag van kleine takjes en 
verwelkte bloemen of 
planten.
4 Voeg regelmatig nieuw 
tuin- en keukenafval toe.
5 Om te luchten, schud de 
compost een of twee keer 
per week om met een 
beluchtingsstok.
6 Na zes maanden word 
je beloond met compost 
van eigen makelij!

Krachtvoer voor je tuin
Een composthoop of -bak 
zit vol leven en het resul-
taat is de beste voeding die 
je aan je planten kan ge-
ven. Maar liefst de helft 
van je afval wordt zo om-
getoverd in krachtvoer. 
Vogels en egels vinden er 
een ‘all you can eat’-buf-
fet. Voor de gevoelige neu-
zen: een compost- of wor-
menbak geeft geen nare 
geurtjes.

W BEEST VAN DE WEEK
Pip van 
Kobe uit 
Leopoldsburg.
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W 
Bekervarens 
Deze varens staan achteraan 
in de tuin. In de winter 
verdwijnen ze helemaal en 
ze schieten daarna terug uit.

W Amberbomen 
Naast de Trespa-wand opzij 
staan amberbomen. Die 
worden in zuilvorm gesnoeid 
voor een strakkere look.

W Japanse 
esdoorn 
De Japanse 
esdoorn zorgt 
voor kleur in 
de tuin.
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