ONTWERP & AANLEG

Vlaamse

Tuinaannemer 2011

Vrijdag 19 augustus 2011 werden de winnaars van de wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer’, editie
2011, bekendgemaakt tijdens een feestelijke laureatenhuldiging in ‘Den Eyck’ te Kasterlee.
De stemming zat er goed in, zeker ook door de talrijke opkomst.

A

l voor de vijftiende keer werd deze
wedstrijd georganiseerd. Wie had bij
aanvang gedacht dat het zo’n succes
zou worden! Het nooit ontbrekende enthousiasme en de energie van Rit Vangeel is hier
niet vreemd aan. De vakverenigingen van de
groenvoorzieners BFG/FBEG en AVBS vonden
het dan ook tijd om haar te verrassen met een
cadeau(tje?). We volstaan hier met het vermelden van de uitslag. Meer informatie en beschrijvingen van de winnende projecten krijgt
u in volgende edities van Groen Magazine en
kan u vinden op de website www.rekad.be.
BEST-SELECT prijs voor het meest
vernieuwende plantengebruik
werd toegekend aan Stijn Phlypo
Tuindesign bvba.
We bekijken even een paar planten die hij
gebruikte bij zijn project in Roeselare (gebrek
aan ruimte laat niet toe om alle planten hier
aan bod te laten komen):
Gleditisia triacanthos ‘Skyline’: een Christusdoorn met lichte, piramidale kroon. Wordt tot
8m breed en verdraagt verharding. Interessant
in tuinen met kinderen is dat deze vorm geen
doornen draagt. Rijkelijk vruchten met peulen
van 45 cm lang bij 3,5 cm breed. Als solitair
maar ook in openbaar groen bruikbaar. Goed
bestand tegen hitte en droogte.
Hydrangea quercifolia ‘Snow Queen’: de
beste eikenbladhortensia voor algemeen gebruik. Wanneer er niet gesnoeid wordt, staan
de bloeipluimen zo goed als rechtop, anders
buigen ze door hun gewicht wat over. Mooie
herfstkleur van de bladeren, beter bij voldoende zon. Kan op niet uitdrogende grond ook
nogal wat schaduw verdragen.
Ostrya carpinifolia: wordt niet vaak gebruikt
in tuinen en dat is jammer. Deze hopbeuk
heeft hopachtige vruchten die de boom een
bijzondere elegantie geven. Boom met een
wat ronde kroon, middelgroot, met eivormige,
dubbel getande bladeren. Elk nootje van de
tot 5 cm lange vruchten zit in een vlak, plat
schutblad. Bijzonder mooi in de lente wanneer de takken bezet zijn met lange, afhangende mannelijke katjes.
Pterocarya fraxinifolia: Kaukasische vleugelnoot. Vormt een wijd spreidende boom met
esachtige bladeren van 30 tot wel 60 cm
lang, vandaar de soortnaam. Soms uitlopers
makend (oppassen hiervoor!). Snel groeiend
en vooral leuk wanneer hij voldoende ruimte
krijgt en elegant langs een waterpartij groeit.

Tuinen < 250 m²
Goud
Tuinen SOETEMANS (Michael Soetemans)
Zilver
Tuinarchitectengroep E.C.O. (Olivier – Cools)
Brons
Marnix DE CLERCQ - Gardens (Marnix De Clercq)
Tuinen van 250 m² tot 1000 m²
Goud
ARTE VERDE (Frederik De Vos)
Zilver
BAETENS Robin Tuinprojecten (R. Baetens)
Brons
ARCHITERRA (Jean_François Vander Beken)
Tuinen > 1000 m²
Goud
I&S Tuinaanleg bvba (Ivan Scevenels)
Zilver
Tuinen Eddy LAMBERT (Eddy Lambert)
Brons
bvba SNAET (Frederiek Snaet)
Jong Talent
Goud
Stijn PHLYPO Tuindesign bvba (Stijn Phlypo)
Zilver
NEO BOTANIA bvba (Niels Bertens)
Brons
STIJNS TUINEN (Stijn Denuwelaere)
Groen Kleurt
Goud
TUINEN VULSTEKE (Carl Vulsteke)
Zilver
TUINWERKEN PERSOON bvba (Bert Persoon)

Hydrangea quercifolia 'Snow Queen'

Goed gebruik van volgende grassen:
Deschampsia cespitosa ‘Goldshleier’
 Goudgele bloemetjes met een zilveren
schijn. Dit gras is geschikt voor vochtige
grond, in halfschaduw of zon, niet zo
goed in volle zon wanneer de grond te
droog is.
Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’
 Roodpurperen stelen en purperbuine bloemen tegen een groen blad; eerder een
laag type, tot 60 cm. Graag een open
plek met voldoende vocht Molinia caerulea
‘Karl Foerster’ Gracieus buigende, groen

Pterocarya fraxinifolia

tot donkerpurperen bloeipluimen op rechte
stengels van 2,2 m
Stipa tenuifolia
 60 tot 90 cm fijne zoden die uitnodigen tot
aanraken. Voor droge grond. Lijken haarpluimen van een soort fee
Hiernaast ook nog een reeks vaste planten als
Anemone ‘Honorine Jobert’, Echinacea purpurea ‘Pica Bella’, Gaura lindheimeri ‘Whirling
Butterflies’, Geranium ‘St. Ola’ en Phlomis russeliana. Tussen de grassen werd, voor voorjaarsinteresse, gewerkt met bollen zoals Tulipa
‘Spring Green’. ■
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