
56  |  TUINONTWERP 2020  TUINONTWERP 2020  |  57   



56  |  TUINONTWERP 2020  TUINONTWERP 2020  |  57   

M 
et deze ommuurde stadstuin viel 
De Telder Tuinen vorig jaar in de 
prijzen bij de jaarlijkse competitie 
De Vlaamse Tuinaannemer. Hij 

werd bekroond met Brons in de categorie Kleine 
tuinen. “De tuin heeft een speciale vorm. Het is 
een oude woning met een oude tuin en niets 
loopt hier recht”, begint Annabelle Tieter haar 
verhaal. Samen met haar partner Mathieu De 
Telder vormt ze een succesvol ontwerpersduo 
en runnen ze De Telder Tuinen. Vaak werken 
ze samen aan een opdracht, maar in dit 
geval maakte Annabelle het ontwerp, waarna 
Mathieu met zijn team de tuin aanlegde. 
“Bij dit project heb ik bewust gekozen voor een 
ontwerp met schuine lijnen. Dit geeft een speel-
ser effect dan alles recht te trekken en ik denk 
dat dit het project specialer maakt.” Wat ook 
een mooi effect geeft, is dat de langwerpige 

TUIN 
Ommuurde stadstuin van 6 tot 
7 m breed en 20 m diep, met 
achterin een garage. De tuin is 
gericht op het westen. 
WONING
Gerenoveerd herenhuis met 
moderne uitbouw en dakterras. 
BEWONERS
Een gezin met kinderen.
WENSEN
• zwemvijver
• meer privacy
• natuurlijk ogend groen

zwemvijver een knik maakt, omdat deze de 
lijn van de erfgrens volgt. “De klant wilde de 
zwemvijver zo dicht mogelijk bij de muur heb-
ben. We waren bang dat deze het zou begeven, 
want je moet diep graven voor een vijver.” Maar 
door voorzorgsmaatregelen te nemen - de 
oude muur werd tijdens de graafwerkzaam-
heden verstevigd - ging het gelukkig goed. 
Alles in de tuin is maatwerk en moest met 
behulp van een kleine hijskraan of door de 
garage achter in de tuin worden aange-
voerd. Zo ook de cortenstalen rand van de 
zwemvijver, die ter plekke aan elkaar is gelast. 
Dat het water mooi helder is, komt door een 
plantenfilter; er komt geen chloor aan te pas, 
zoals bij een gewoon zwembad. “De zwem-
vijver wordt volledig natuurlijk gefilterd met 
behulp van een filterzone met waterplanten 
en lava. Vooral de irissen zijn erg zuiverend.”

Stadstuin 
met zwemvijver 

Achter een oud herenhuis midden in de stad verwacht je niet gauw een zwemvijver 
aan te treffen. Maar bij deze stijlvolle Gentse stadstuin is dat wel het geval. Hij is fraai 

geïntegreerd in het ontwerp en vormt een ware blikvanger. 
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‘Bij dit project heb ik bewust 
gekozen voor een ontwerp met 

schuine lijnen. Dit geeft een 
speelser effect dan alles recht te 

trekken en ik denk dat dit het 
project specialer maakt.’
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Wintergroene bomen
De niveauverschillen in de tuin zorgen voor 
een extra dimensie. De garage achter in de 
tuin ligt lager dan de woning; het hoogte-
verschil wordt in de bestrating opgevangen 
door middel van traptreden van cortenstaal. 
Het verschil in hoogte valt nog meer op bij de 
rand van de zwemvijver. Bij de woning heeft 
deze dezelfde hoogte als het tegelterras, 
terwijl de cortenstalen rand bij het klinker- 
terras achterin een wandje vormt waar je 
op kunt zitten. 
De eigenaren wilden ook meer privacy. Om 
de inkijk van omwonenden van bovenaf te 
beperken, zijn boven het achterste terras twee 
spandraden gespannen, waarlangs blauwe- 
regen zich nu een weg baant. Dit weelderige 
groen in de lucht zorgt ook voor een gevoel 
van geborgenheid op het terras. “Voor de 
privacy staan langs de muur wintergroene 
bomen, steeneik en kurkeik. Bewust zijn ze in 
een vrij grote maat geplant, zodat er al snel 
effect was want er was veel inkijk. Op termijn 
gaan we ze scheren. Onderaan worden de 
stammen uitgelicht met grondspots, boven-
aan geven de bomen een groen volume.” 

Tip
Om onkruidgroei tegen te gaan, is na aanleg dennenschors 

tussen de planten gestrooid. Vooral bij bodembedekkers 
is dit heel handig; als deze zijn dichtgegroeid, is het 

dennenschors vergaan en ook overbodig. 
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‘Voor de privacy 
staan langs de 

muur veel 
wintergroene 
bomen, zowel 
steeneik als 

kurkeik.’
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Een rij Toscaanse jasmijn breekt de lange 
muur langs de zwemvijver. Ze staan in een rand 
van Japans bloedgras; deze kleurt tijdens het 
seizoen steeds feller rood.
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Natuurlijke sfeer
De muur langs de zwemvijver wordt gebroken 
door Toscaanse jasmijn, zes op een rij. Deze 
wintergroene klimplant bloeit zomers langdurig 
en uitbundig. Vooral ’s avonds verspreiden de 
witte bloempjes een intens zoete geur. Doordat 
er een mooie balans is tussen wintergroene en 
niet-wintergroene planten is de tuin het hele 
jaar aantrekkelijk. En door winterbloeiers, 
zoals Helleborus, is er ook in de donkere 

Annabelle Tieter en 
Mathieu De Telder

TUINONTWERP & AANLEG
De Telder Tuinen
Gent
www.deteldertuinen.be

1 stapstenen
2 Japanse esdoorn
3 eetterras
4 wintergroene eiken
5 traptrede
6 zwemvijver
7 Toscaanse jasmijn
8 plantenfilter
9 terras
10 spandraden  
met blauweregen

maanden leven in de tuin. Annabelle: “De 
klant wilde een natuurlijke sfeer dus alles mag 
hier een beetje door elkaar groeien. Deze tuin 
heeft veel soorten planten voor zo’n kleine 
oppervlakte.” Dankzij indirecte verlichting is 
de tuin ook ’s avonds heel sfeervol. Ook de 
zwemvijver is dan een plaatje; deze is voorzien 
van RGB-verlichting, waarbij de eigenaren 
kunnen kiezen tussen verschillende kleuren. 

Planten in deze tuin 
Cyclaam (Cyclamen hederifolium ’Album’)
Elfenbloem (Epimedium x rubrum)
Gevlekte dovenetel (Lamium maculatum ’Beacon Silver’  
en ’Sterling Silver’)
Hemelse bamboe (Nandina domestica)
Japans bloedgras (Imperata cylindrica ’Red Baron’)
Kerstroos (Helleborus niger)
Leliegras (Liriope muscari ’Monroe White’)
Maagdenpalm (Vinca minor ’Gertrude Jekyll’)
Ooievaarsbek (Geranium cantabrigiense ’St Ola’)
Schout-bij-nacht (Rogersia pinnata ’Elegans’)
Zeeuws knoopje (Astrantia major ’Superstar’)
Zilverkaars (Actaea simplex ’Black Negligee’)

MEER WETEN OVER DEZE PLANTEN?
Kijk op www.tuinseizoen.com onder het kopje Tuinieren.

Ontwerp
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‘De zwemvijver 
wordt volledig 

natuurlijk 
gefilterd met 

behulp van een 
filterzone met 
waterplanten  

en lava.’


