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12 WEEKEND ZOMER

de eerste week van de paas
vakantie en werden afge
rond op 15 mei. ‘Bij thuis
komst van onze skireis leek
de tuin wel een omgeploeg
de akker, voorzien van een
drainagesysteem’, lacht
Veerle. ‘Het was echter een
plezier om de arbeiders
over de vloer te krijgen en
dat zegt al heel wat!’ Anna
belle Tieter, één van de
tuinarchitecten, valt Veerle
bij: ‘Ons jong team is erg ge
dreven om de projecten op
een correcte en snelle ma
nier af te werken, iedereen
is perfect op elkaar inge
speeld. Er wordt op de werf
heel wat afgelachen, dat
houdt het leefbaar voor hen
én voor de klant.’

Hoewel Veerle en Mark
niet bang zijn om de handen
uit de mouwen te steken,
besloten ze twee maal per
jaar de hulp van de tuinar
chitect in te roepen voor
het grof onderhoud. Veerle
houdt de tuin onkruidvrij
en Mark zorgt voor gekort
wiekt gras maar het secure
snoeiwerk laten ze liever
aan Mathieu De Telder
over.

probeer ik steeds een oogje
in het zeil te houden, je
weet maar nooit. Sinds de
komst van het zwembad
hoef ik de kindjes en hun
vriendjes trouwens amper
nog te entertainen, in het
water zijn ze uren zoet!’

De werken startten tijdens

zwembad bij. ‘We twijfelden
even of we een zwemvijver
of zwembad zouden nemen,
maar de tuinarchitect bood
ons het perfecte compro
mis: een keramisch, antra
cietkleurig exemplaar met
het gemak van een zwem
bad en de looks van een
zwemvijver’, aldus Veerle.

‘Toen we in juli onze kof
fers pakten om op reis te
vertrekken, was dit met een
dubbel gevoel. De heerlijke
zomerdagen in onze nieuwe
tuin waren ons zo goed be
vallen dat we eigenlijk lie
ver thuis bleven. Ter plaat
se hebben we echter geno
ten, maar Viktor was zeer
kritisch over het zwembad
ginds. Eigen zwembad eerst,
daar kwam het op neer’,
lacht Veerle. ‘Hun zwem
techniek is trouwens enorm
verbeterd deze zomer. Van
zodra de zon zich toont,
vind ik de kinderen steevast
in het water terug. Toch

Acht jaar wonen ze er on
dertussen en tot dit voor
jaar kon je hun tuin herlei
den tot een veredeld voet
balveld met tuinhuis,
konijnenhok, trampoline en
schommel. Het werd maar
eens tijd dat naast hun mo
derne gezinswoning, ook de
tuin onder handen werd ge
nomen. ‘Het was mijn zus
die ons tuinarchitect Ma
thieu De Telder uit Gent
aanraadde’, vertelt Veerle.
‘Zij was zo tevreden over
het verloop van de plaatsing
van hun carport dat ook wij
contact opnamen en al
gauw zaten we op dezelfde
golflengte.’

De visie van Mark en Veer
le was duidelijk: ze wilden
graag een mooi, doordacht
tuinontwerp, dat tegelijker
tijd onderhoudsvriendelijk
was. Daarnaast moesten de
kinderen ook nog de vrij
heid hebben om te kunnen
ravotten én er mocht een

• Wie? Veerle (43),
financieel medewerker,
en Mark (44), financieel
directeur, samen met
kindjes Eva (10),
Viktor (8) en Noor (6).

• Grootte? Het perceel
is 1.176 m² groot
(21 meter breed en
56 meter lang)

• Stijl? Strakke, onder
houds en kindvriende
lijke tuin met zwembad
en poolhouse.

• Aanleg? De tuin werd
ontworpen en aange
legd door het team van
tuinarchitect Mathieu
De Telder.
www.deteldertuinen.be

• Onderhoud? Veerle
en Mark onderhouden
de tuin zelf. Twee maal
per jaar komt een me
dewerker van de tuinar
chitect langs om te
snoeien. (adz)

Urenlang zoet in het water

Tuinfiche

EEen zwembad en poolhouse neerpoten
in de tuin is één ding, ervoor zorgen
dat ze samen met de tuin ook een mooi
geheel vormen is een andere zaak.
Veerle en Mark uit Lochristi toverden
met een gedreven tuinarchitectenteam
hun sobere tuin om tot een
kindvriendelijke maar strakke tuin
mét zwembad.

AAIKE DE SAEDELEER, FOTO’S YVAN DE SAEDELEER

Bij een kindvriendelijke tuin hoort een veilige trampoline. Het exemplaar van
Eva, Viktor en Noor werd ingebouwd en omringd door een bloemrijke border,

met de Gaura lindheimeri ‘Whirling Butterflies’ in een kleurrijke rol. De elegante bor
derplant dankt haar naam aan het zachtroze bloemetje, dat doet denken aan een vlinder. Het be
wijs dat speelgenot en een nette look perfect verenigbaar zijn. (adz)

Verborgen speelplezier
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Urenlang zoet in het water

55

1‘Afwisseling in hoge en
lage beplanting maakt
een tuin interessant’,

zegt Annabelle Tieter. ‘Sym
metrisch plantten we vier spil
vormige boompjes met recht
opstaande vertakking en een
zuilvormige kroon. Het blad
van de ‘Fagus Sylvatica Daw
yck Gold’ kleurt ‘s zomers
lichtgroen tot goudgeel in het
najaar. De bloeiwijze wordt
gevolgd door kleine nootjes in
de herfst..

3Het favoriete plekje in
de tuin was deze zo
mer zonder enige twij

fel het zwembad. Veerle en
Mark kozen voor de antra
cietkleurige variant, om het
uitzicht van een natuurlijke
zwemvijver zo goed moge
lijk te benaderen. Een sub
tiele glinstering in het kera
misch materiaal verzacht
het geheel en nodigt uit tot
een verfrissende duik.

4Zwierige hoge gras
sen houden de tuin
constant in bewe

ging. Panicum virgatum
‘Shenandoah’ of vinger
gras is een populaire sier
grassoort vanwege zijn
mooie donkerrode blad
verkleuring die vrij vroeg
in het seizoen plaats
vindt en zijn kleur con
grueert mooi met die van
het houtwerk.

5 Oorspronkelijk stond
achteraan de tuin een
berghok in dezelfde stijl

als de woning. Het tuinarchi
tectenteam toverde dit om tot
strak poolhouse door het
vooraan te bekleden met pa
doekhout en achteraan uit te
breiden voor meer bergruimte.
Er werd een ‘minibuitenkeu
kentje’ gecreëerd met koelkast
en wastafel. Binnenkort ko
men er zonnepanelen op het
dak om de buitendouche van
warm water te voorzien.

6‘Een mooie tuin biedt
variatie in de beplan
ting, zowel qua kleur

als vormgeving,’ vertelt An
nabelle Tieter. ‘Toch trach
ten we steeds het even
wicht te bewaren tussen
strak geschoren hagen,
luchtige beplanting en frêle
bodembedekkers. Deze tuin
combineert vier soorten
heesters met tien verschil
lende vaste planten en sier
grassen.’

Bezoekers trekken grote ogen
wanneer ze kennismaken met
de buitendouche van het de
signmerk Viteo. De witte schijf
oogt strak en minimalistisch en
sproeit het water van onderuit
naar boven toe, van zodra ie
mand de schijf betreedt. Kost
prijs: 650 euro, exclusief btw.
(adz)

Innovatieve
buitendouche

2De weidse ligging van
de tuin vraagt om eni
ge beschutting tegen

de wind. De lange wand,
evenwijdig met het zwem
bad, werd opgetrokken uit
padoekhout en loopt naad
loos over in het poolhouse.
Het duurzame hout uit Mid
den en WestAfrika vind je
bij Veerle en Mark ook terug
in het terras, de omlijning
van het zwembad en de
wandelpaden.

In de voortuin spelen robuuste
rotskorven de hoofdrol. Deze
exemplaren werden op maat ge
maakt en gevuld met grote keien
voor een stoere, strakke look.
Liefhebbers van andere materia
len kunnen ze ook laten vullen
met grind, sierkeien of hout
schors. Kostprijs per stuk: 495
euro, exclusief btw. (adz)

Rotskorven
op maat
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