
V laanderen telt 2 beroepsorganisaties met 
verschillende regionale deelgroepen, die 
gezamenlijk het hele Vlaamse land bestrij-

ken. Zij ijveren samen en ook individueel voor een be-
scherming van het beroep van tuinaannemer, voor een 
permanente bijscholing van hun leden, voor een verdere 
uitdieping van de toch zo belangrijke begrippen vakbe-
kwaamheid en beroepseerlijkheid en voor de opbouw 
en het verstevigen van een vertrouwensband tussen de 
consument en zijn professionele tuinaannemer. 

Indien u dus in vertrouwen een professionele tuinaan-
nemer wil contacteren, kunt u dat natuurlijk gerust recht-
streeks doen of even surfen naar www.tuinaannemer.be, 
de site van VLAM, maar u kunt zich ook richten tot deze 
beroepsorganisaties. Zij hebben immers ledenlijsten met 
daarop betrouwbare en vakbekwame tuinaannemers en 
zij zullen u met alle plezier in contact brengen met een 
tuinaannemer bij u in de buurt en, zo nodig, zullen ze 
ook het gelegde contact blijven begeleiden. Doe dus 
gerust een beroep op hen, want ze staan ook ten dien-
ste van u!

LANdeLIjK en rustgevend

M inimaal onderhoud, volop speelruimte, privacy 
en geborgenheid en een tweede zonneterras; 
met dit verlanglijstje trokken de eigenaars van 

een perceel in Aarsele naar tuinaannemer Tom Van den Abeele. Hij 
hield rekening met al hun wensen, maar verloor ook het omliggende 
weidse landschap niet uit het oog. Bij aankomst kreeg Tom Van 
den Abeele geen blanco blad voorgeschoteld. Het bestaande terras 
aansluitend bij de woning nodigde door zijn ongunstige ligging niet 
uit tot aangenaam verpozen. Daarom werd in het midden van de 
tuin een tweede zithoek ingepland. Naarmate de werken vorderden, 
groeide deze zithoek uit tot een heus bijgebouw met overdekt terras 
in kleiklinkers. Hierrond ligt een breed grasperk dat tot tegen de 
perceelsgrenzen reikt. Enkele plantvakken met een breed assortiment 
bloeiende vaste planten en stevig opgeleide solitaire bomen 

doorbreken het vlakke plan. Vlakbij de woning treffen we nog een 
trampoline die stevig verankerd ligt in het grasperk. Om het werk 
van de robotmaaier te vereenvoudigen zijn alle borders, hagen en 
planteneilanden omzoomd met een brede blauwe hardsteen boord. 
Langszij en achteraan filteren geleide lindes en een beukenhaag het 
zicht op een loods. Voor een tijdloos resultaat rekent deze leistructuur 
op gefreesde houten palen en stevige ijzeren leidingen die nimmer 
doorbuigen. Langs de andere perceelsgrens is het weidse zicht op 
de omliggende akkers bewust gevrijwaard. Extra aandacht ging 
uit naar de grondstructuur. Waar nodig werd zand of compost 
toegevoegd. Zijn onderhoudsvriendelijk karakter dankt deze tuin 
ook aan de verhoogde plantdichtheid in de diverse plantvakken. 
De bodem kreeg daarnaast een toplaag van boomschors met 
daaronder selectieve herbiciden met nawerking. 
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TUINAANNEMER ?

www.groenvoorzieners.be
tel. 09 224 03 11

BelGIsCHe FederatIe GrOenVOOrZIeners

Bedrijfsgroep tuinaannemers antwerpen (Bta)
tuinaannemers Oost-Vlaanderen (tOV)

Verbond van tuinaannemers Brabant/limburg (tBl)
Vereniging van Belgische tuinaannemers (VBta)

Verenigde Bloemisten en tuinaanleggers limburg (VBtl)
WeBOs tuinaannemers (WeB)

www.avbs.be
tel. 09 326 72 10

VerBOnd Van tuInaannemers en GrOenVerZOrGers

koninklijke Hofbouwmaatschappij sint-Fiacre
Bedrijfskring tuinaannemers Brabant-limburg (BtBl)
Bedrijfskring tuinaannemers Oost-Vlaanderen (BtOV)

Groen Groeien

VerBOnd Van BOOmtelers


