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Grijsbladige planten, zoals 
heiligenbloem en smalle 
olijfwilg dragen bij aan 
het mediterrane karakter 
van deze tuin.
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Altijd een 
vakantiegevoel  
Zowel de beplanting als de lichte tinten in deze tuin zorgen voor een 
mediterrane sfeer. Vooral op zonnige dagen krijg je - zittend onder de 
palm of liggend in de hangmat - het idee alsof je op vakantie bent in het 
warme zuiden. En wil je even afkoelen? Dan neem je gewoon een duik 
in de zwemvijver!
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: VERONIQUE DE WALSCHE/ARTIFIX, KRISTOF CLAEYS (PORTRETFOTO) 

TUIN 
Achtertuin van 440 m2, 
gericht op het zuiden. 
WONING
Vrijstaande woning uit de 
jaren 80.
BEWONERS
Een stel met hond. De 
 kinderen zijn het huis al uit.
WENSEN
• beleeftuin
• zuiderse sfeer
• veel groen
•  zwembad transformeren 

tot zwemvijver

 D  
e eigenaren wilden vooral 
een beleeftuin, geen 
gazon maar wel veel 
groen”, aldus Annelies 

De Jonghe, tuinontwerpster en 
eigenaar van De Jonghe Tuinen, 
het bedrijf dat ze drie jaar geleden 
overnam van haar vader. “Het zijn 
mensen die graag op reis gaan 
naar zuiderse landen. Door de  
jaren heen hadden zij een aantal 
planten hier vandaan meege-
bracht.” Vakantiesouvenirs zoals 
vijg, oleander en enkele cactussen 
kregen een plekje in hun zonnige 
tuin in het Oost-Vlaamse Eeklo, net 
als een Perzische slaapboom en 
diverse palmen. Ze doen het er erg 
goed en de bomen zijn inmiddels 
uitgegroeid tot flinke exemplaren. Bij 
de renovatie van de tuin moesten 
deze absoluut behouden blijven. 
Het voordeel van dergelijke grote 

planten en bomen was dat ze  
meteen al body aan de nieuwe tuin 
gaven. Daarbij passen ze natuurlijk 
perfect bij de zuiderse sfeer die de 
eigenaren graag wensten. Deze 
sfeer combineerde Annelies met 
een moderne look. De helft van het 
ontwerp bestaat uit strakke, heldere 
lijnen, terwijl het hoofdterras bestaat 
uit enorme betonplaten. Zo’n stoere 
betonvloer past Annelies wel vaker 
toe, vertelt ze. “Dat hadden ze in 
andere tuinen en projecten van ons 
gezien en dat vonden ze wel tof. Ik 
heb de betonplaten kunnen combi-
neren met andere elementen zoals 
de pergola, om het extra cachet te 
geven.” Tussen de pergola is scha-
duwdoek gespannen om de felle 
zon op het hoofdterras te weren. 
Op termijn zal de blauweregen 
die over de pergola groeit even-
eens voor extra schaduw zorgen.  
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Flagstones
De grootste blikvanger in de tuin is 
de centraal gelegen zwemvijver. 
Voorheen lag hier een zwembad 
dat nodig moest worden opge-
knapt. De eigenaren wilden echter 
liever op een mooie waterpartij 
uitkijken en daarom kozen ze voor 
een zwemvijver. Gelukkig kon 
de bestaande structuur van het 
zwembad behouden blijven, aldus 
Annelies. “Het zwembad is gestript; 
de tegels zijn eruit gehaald, er is 
folie in aangebracht en er is een 
waterfilter ingebouwd. Binnen het 
voormalige zwembad werd een 
extra muur gemetseld en in dat 
gedeelte zit nu een lavafilter met 
een pomp.” Deze lavafilter - die 
zich over de volle lengte van de 
zwemvijver uitstrekt - bestaat uit 
een dikke laag lavasplit waarin een 
witbloeiende lis (Iris pseudacorus 
‘Alba’) is geplant. Deze strook 
moerasplanten verzacht de harde 
rand van het voormalige zwembad. 
De waterpartij is fraai in het ontwerp 
opgenomen; hij vormt een krach-
tige scheidslijn tussen het linker- en 
rechtergedeelte van de tuin. In 
contrast met het betonnen terras 
aan de ene kant van het water zijn 
de paden van flagstones en grind 
aan de andere kant. De grillige 
flagstones passen bij het zuiderse 
gevoel en ze verzachten de 
strakheid van het beton. 

Betonbanken
Om de beide tuindelen met elkaar 
te verbinden, liet Annelies de beton-
vloer van het hoofdterras doorlopen 
tot aan de zwemvijver - deze steekt 
er zelfs iets overheen - om hem 
terug te laten komen in het tweede 
terras aan andere kant van het 
water. “Aan de overkant ligt nog 
een keer zo’n betonplaat van twee 
meter op twee meter. Die was heel 
moeilijk om te plaatsen omdat dat 
ver reiken was voor de kraan. Het 
was heel moeilijk om die beton-
plaat met dat gewicht over de vijver 
te krijgen”, lacht ze. Ook het plaat-
sen van de twee lange betonban-
ken pal naast het water was geen 
sinecure. Behalve om op te zitten of 
liggen, zijn deze strakke banken ook 
bedoeld als barrière. Ze moeten 
voorkomen dat de (nog heel jonge) 
kleinkinderen zomaar in de vijver 
terechtkomen. Dat er midden in 
deze barrière een ruime opening zit, 
is volgens de tuinontwerpster niet 
zo’n probleem. Deze kan immers vrij 
eenvoudig worden gebarricadeerd. 
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De enorme betonplaten van het 
hoofdterras komen aan de andere kant van 
het water terug. Beide tuindelen worden zo 
met elkaar verbonden.
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Producten & materialen 
• Betonplaten: Eurodal 
• Betonbanken: Stone&Style (Ebema)
• Flagstones: kandla gres gekloven 
• Grind: mignonette

Planten voor een zuiderse sfeer
• Acanthus mollis (acanthus)
• Agapanthus africanus (Afrikaanse lelie)
• Albizia julibrissin ‘Ombrella’ (Perzische slaapboom)
• Elaeagnus angustifolia (smalle olijfwilg)
• Euphorbia characias ‘Black Pearl’ (vroege wolfsmelk)
• Ficus carica (gewone vijg)
• Hibiscus syriacus ‘Woodbridge’ (altheastruik)
• Lavandula angustifolia ‘Hidcote Pink’ (echte lavendel)
• Nepeta x faassenii ‘Six Hills Giant’ (kattenkruid)
• Nerium oleander (oleander)
• Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’ (reuzenlavendel)
• Rosmarinus officinalis (rozemarijn)
• Santolina chamaecyparissus (heiligenbloem)
• Stachys byzantina ‘Cotton Boll’ (ezelsoren)
• Thymus x citriodorus ‘Silver Queen’ (citroentijm)
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De paden van flagstones en grind 
aan de ene kant van de zwemvijver 
verzachten de strakheid van de 

betonplaten.
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‘Wij proberen - als de klant 
ervoor openstaat - veel met de 
beplanting te spelen en er veel 

biodiversiteit in te krijgen.’
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Annelies De Jonghe

TUINONTWERP EN AANLEG
De Jonghe Tuinen
Eeklo
www.dejonghe-tuinen.be

Lavafilter
Anders dan bij een zwembad wordt bij een zwemvijver geen chloor gebruikt 
om het water helder te houden. Water- en moerasplanten zouden dit 
immers niet overleven, evenmin als kikkers en allerlei ander leven in het 
water. Bij een zwemvijver wordt daarom vaak een lavafilter toegepast. 
Annelies: “Het is een downflow systeem. Het water wordt door de lavafilter 
gevoerd met behulp van een pomp en dan wordt het teruggepompt naar 
de andere kant van de zwemvijver, waar het weer in het vijverwater stroomt. 
Zo krijg je continue circulatie van het water. Zo'n lavafilter zorgt er dus voor 
dat het water zuiver blijft.”  

Plantenliefhebber
Om een zuiderse sfeer in een tuin te 
creëren is het uiteraard van belang 
om de juiste planten te kiezen. 
Voor Annelies geen probleem. De 
beplanting in voornamelijk paars-, 
blauw- en grijstinten - zoals ezelsoren, 
smalle olijfwilg en reuzenlavendel - doet 
mediterraan aan en sluit perfect aan bij 
de lichte tinten van de verharding, de 
betonbanken en de pergola. Opvallend 
is de grote variatie in planten, maar dat 
is bij projecten van De Jonghe Tuinen 
geen uitzondering, zo legt Annelies 
uit. “Wij proberen - als de klant ervoor 
openstaat - veel met de beplanting te 
spelen en er veel biodiversiteit in te 
krijgen.” In dit geval stond de klant 
daar zeker voor open want de man des 
huizes is een echte plantenliefhebber. 
“Met naam en toenaam kon hij alle 
planten benoemen. Ik heb niet veel 
klanten die zoveel van hun planten 
weten! Dat hij effectief veel interesse 
heeft in planten scheelt ook wel. Dan is 
het gemakkelijker om andere, minder 
bekende planten voor te stellen.”

‘Aan de overkant ligt nog een keer 
zo’n betonplaat van twee meter op 

twee meter. Die was heel moeilijk om 
te plaatsen omdat dat ver reiken was 

voor de kraan.’


